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WNIoSEK
o wsz częcie postępow ania habilitacyj nego

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 20ll r. o zmianie ustawy -
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

otaz o stopniach i tytule w zakresie sźuki oraz onrrianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr
84, poz.455) w zvł. z art. l8a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach na_

ukowych i t5rtule naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sźuki (Dz. U. Nr 65,

poz.595 ze zm.) w brzmięniu obowiązującym od dnia t października}}ll r. składam
wniosek o w zczęcie postępowania habilitacyjnego na obszarze nauk społecznych
w dziedzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej: prawo orazw za-
kresie specjalności: prawo administracyjne i postępowanie administraryjne,
wskazując Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie (Collegium Novum pok. 61, ul. Gołębia24,31-007 Kraków; tęl. 12 422 l0
33 wew. 1165, 12 663 11 65, 12 422 37 42; fax 12 423 Il 2l; e-mail: lrłzysz-
tof.kopacz@uj.edu.pl) jako jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do

nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziędzinię nauk prawnych w zakresie

prawa.
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Jednocześnie wnoszę o przeprowadzenie głosowania w komisji habilitacyjnej w
trybie jawnym.

W zńączeniu przedstawiam dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 Rozpo_

rządzenia Minisfra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia22 wrzęśnia2011 r. w spra-

wie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach dok_

torskich, w postępowaniu habilitacyjnym otazw postępowaniu o nadanie tyfufu profe-

sora (Dz. U. Nr 204,poz.1200).

Przyjmuję do wiadomości, ze wniosęk wraz z autoreferatem zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami.

Zwyrazami szacunku,
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Załączniki:

l. Odpis dyplomu doktorskiego

2. Autoreferat przestawiający opis dorobku i osiągnięó naukowych w języku polskim

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięó naukowych w języku angielskim

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych sporządzony w języku polskim

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych sporządzony w języku angielskim

6, Informacja o osiągnięciach dydaktycznych

7. Informacja o wspóĘracy z instlrtucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi

8. Informacja o działalności popularyzującej naukę

9. Forma elektroniczna wniosku wrazzzŃącznikami (DVDR)
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