InsĘrtut Sfudiów Polityczrych

PAN

za pośrednictwem:

Rady DoskonałościNaukowej
pl. Defilad I
00-901 Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. )o0V, pok. 2401)
Krzysztof Kasiąniuk
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Collegium Civitas
(miejsce pracy/jednostka naukowa)

Wniosek

o

2dnia31.03.2021 roku

przeprowadzenie postępowania

w

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych w dyscypliniel

nauki

o

polityce i administracji

okr.eślęnieosiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego

Kasianiuk Krzysztof (2021), Modelowanie percepcji transformacji politycznej. Podejście
systemowe, Warsząwą: Collegium Civitas, https://doi.org/t0.6084/m9.figshare. t 3235369
Wnioskuję - na podstawie art. 22I ust.10 ustawy z dtia2O lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 20t8 r. poz. 1668 zs, nrr.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała
uchwałę w.sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu tafofmljawnym*2
Zo s tałem p o informow any, że :

Administratorem w odniesieniu do danych osoĄowych pozyslranych w ramąch postępowania w
sprawie nadania stopnia doHorahabilitowanegojest Przewodniczqcy Rady DoskonałościNaukowej
z siedzibqw Warszawie (pl. DefiIad 1, DIV piętro, 00-90] Warszawa).
Kontala zapośrednictwem e-mail: kąncelria@rdn.gov.pl , tel. 22 656 60 98lubw siedzibie organu.
Dane osobowe będq przetwarzane w oparciu o przesłanĘ wslrazanq w art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwięhl z art. 220 - 22] oraz art.
232 _ 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roht - Prawo o szkolnictwie wyższyn i nauce, w celu
przeprowadzenie postępowartia o nadanie stopnia dohora hąbilitowąnego oraz realizacji praw i
obow iqzków oraz środków odwoławczych przewidzianych w Ęm postępowaniu.
Szczegółowa informacja na temat przetwarząnia danych osobowychw postępowąniu dostępna jest
na s tron ie www. rdn. gov.pl/kl auzul a- informąąuj łlą-rodo. html
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(podpis wnioskodawcy)

Załącmih't:

l.

2.
3.

Dane wnioskodawcy

Autoreferat

Wykaz osiągnięó naukowych albo artyĘcznych, stanowiącychznaczrty wkład w rozwój
określonej dyscypliny

' Klasyfikacja dziedzn i dyscyplin wg. rozporądzenia Ministra Nauki i Sz.kolnictwa Wyższego z dniaŻ} września
2018 r. w sprawie dziedzn nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zalaesie sńlti
1bz. I]. z20l8 r. poz.

l8l8).

2 *

Niepotrzebne skreślić.

