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Wniosek 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce 

 

 

1. Imię i Nazwisko: Mikołaj Cześnik. 

2. Stopień doktora/kwalifikacje I stopnia: Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o 

polityce. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Jednotematyczny cykl artykułów dotyczących 

dynamiki uczestnictwa wyborczego w Polsce (pod roboczym tytułem „O dynamice 

uczestnictwa wyborczego w Polsce. Wybrane aspekty zagadnienia”). 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Instytut Studiów Politycznych PAN. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

Mikołaj Cześnik 

 

 

Załączniki: 

1) Dokument stwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora. 

2) Autoreferat w formie papierowej w języku polskim przedstawiający opis dorobku i 

osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. 

3) Autoreferat w formie papierowej w języku angielskim przedstawiający opis dorobku i 

osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. 



4) Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 

informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji 

nauki w formie papierowej, w języku polskim, z uwzględnieniem wymagań 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). 

5) Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 

informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji 

nauki w formie papierowej, w języku angielskim, z uwzględnieniem wymagań 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). 

6) Trzy oświadczenia współautorów prac zbiorowych, wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego, określające ich wkład w powstanie każdego ze wskazanych artykułów. 

7) Płyta CD zawierająca wersje elektroniczne wszystkich niezbędnych dokumentów. 

 


