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Wniosek
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauki humanistyczne

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: Roman Wysocki
2. Stopień doktora: doktor nauk humanistycznych w zakresie historia naj nowsza (UMCS,

Lublin)
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: monografia W kręgu integralnego nacjonalizmu: "czynny

nacjonalizm" Dmytra Doncowa na tle "myśli nowoczesnych" Romana Dmowskiego.
Studium porównawcze, Lublin 2014

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na

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

Załączniki:
I. Odpis dyplomu poświadczającego nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych
2. Zestaw dokumentów w języku polskim

2.1. Autoreferat w języku polskim
2.2. Wykaz publikacji naukowych (w języku publikacji)
2.3. Wykaz udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach (wybór)
2.4. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki
2.4.1. Wykaz prac licencjackich
2.4.2. Wykaz recenzj i autoreferatów (tzw. vidhuk) rozpraw doktorskich i habilitacyjnych

bronionych na Państwowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie
2.5. Informacja o grantach, stypendiach, stażach i nagrodach
2.6. Informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami

3. Zestaw dokumentów w języku angielskim
3.1. Autoreferat w języku angielskim (A summary of professional accomplishments)
3.2. Wykaz publikacji naukowych w języku angielskim (List ofscientific publications)

4. Dane adresowe
5. Dwie płyty CD z elektroniczną formą wniosku i załączników


