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WNIOSEK O WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA  HABILITACYJNEGO 

w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 

1. Imię i nazwisko: Aleksandra Jaworska 

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

3.Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Wystrój graficzno-malarski  dokumentu w Polsce od 

połowy XV do końca XVIII w. Formy, treści i funkcje. 

4.Wskazanie jednostki naukowej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: Jako 

jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadania stopnia doktora habilitowanego, wybraną 

do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, wskazuję Radę Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin. 

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, do 

niniejszego wniosku dołączam listę załączników oraz wymagane dokumenty. 

6. Wnoszę głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. 

7. Przyjmuje do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

     z wyrazami szacunku 

 
Załączniki: 

 

1.Dyplom doktorski (odpis). 

2-3.Autoreferat (w języku polskim i angielskim). 

4-5.Bibliografia prac naukowych (w języku polskim i angielskim). 

6.Wykaz osiągnięć dydaktycznych, informacja o współpracy z instytucjami, i towarzystwami 

naukowymi, działalności popularyzującej naukę oraz uzyskanych nagrodach. 

7.Informacja o niepełnieniu funkcji promotora pomocniczego. 

8.Dane osobowe oraz kontaktowe. 

9. Wyjaśnienie w sprawie określenia indywidualnego wkładu w prace przedstawione jako 

osiągnięcie naukowe (o których mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach i tytule naukowym). 

10. Określenie indywidualnego wkładu w publikacje naukowo- badawcze (z wyłączeniem 

osiągnięć określonych  w art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 

naukowym) 

11.Płyta CD z zapisem przedłożonych dokumentów. 


