
Lublin, dn. 26 lipca 2016 r.  

dr Andrzej Przegalioski 
Zakład Historii XIX wieku 
Instytut Historii UMCS 
Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a 
20-031 Lublin 

                                                                                                              Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
                                                                                                           Sekcja I. Nauki Humanistyczne i Społeczne  

                                                                                                              Pl. Defilad 1 (PKiN) 
                                                                                                              00-901 Warszawa 

 

 
 

Wniosek 
z dnia 26 lipca 2016 roku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk humanistycznych 

w dyscyplinie historia 
 

Uprzejmie proszę o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w odniesieniu do mojej osoby zgodnie              
z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy           
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  

1. Imię i nazwisko: Andrzej Przegalioski. 
2. Stopieo doktora: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej (UMCS, Lublin). 
3. Osiągnięcie naukowe: monografia autorska Dwór ziemiaoski na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych 

i społecznych. (Dzieje dóbr Snopków w XIX i w I połowie XX wieku), Wyd. Werset, Lublin 2016. 
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: Wydział Humanistyczny 

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej  w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin. 
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. 
6. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej 

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

 
……..……………..……….……….. 

                                                                                                                                                             (podpis wnioskodawcy) 
 

 

Załączniki 

1. Odpis dyplomu poświadczający nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych. 
2. Autoreferat w języku polskim. 
3. Autoreferat w języku angielskim (Summary of professional accomplishments). 
4. Wykaz publikacji ogłoszonych po uzyskaniu stopnia doktora. 
5. Oświadczenia współautorów. 
6. Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, sesjach i sympozjach. 
7. Informacja o działalności popularyzatorskiej, organizacyjnej i dydaktycznej oraz o otrzymanych wyróżnieniach          

i nagrodach. 
8. Wykaz wygłoszonych wykładów. 
9. Wykaz współorganizowanych promocji książek. 
10. Oświadczenia o konsultacjach merytorycznych. 
11. Wykaz recenzowanych prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych. 
12. Zaświadczenie o promotorstwie pomocniczym.   
13. Dane adresowe. 
14. Dwie płyty CD z elektroniczną formą wniosku i załączników. 


