
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5   
20-031 Lublin 
 
(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitującego, 
wybranego do przeprowadzenia postępowania) 
za pośrednictwem:  
Rady Doskonałości Naukowej 
pl. Defilad 1  
00-901 Warszawa 
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401) 

 
 
…Grzegorz Polak……………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
…Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii 

(miejsce pracy/jednostka naukowa) 
 
 

Wniosek 
 

z dnia ……04.06.2020……….. 
 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
 
w dziedzinie ……nauk humanistycznych…......................... w dyscyplinie 
 
………filozofia…………………………………………………………... 
 

 
Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego  

 
 Monografia naukowa: Wczesny buddyzm a chan. Medytacja i wyzwolenie, 
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, 289 stron, ISBN 978-83-8138-
161-1 (druk), ISBN 978-83-8138-216-8 (on-line, pdf), 
https://doi.org/10.12797/9788381382168. 

 
Zostałem poinformowany, że:  
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w 
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości 
Naukowej z siedzibą w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV piętro, 00-901 Warszawa).  
Kontakt za pośrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl , tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu.  
Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 220 - 221 oraz art. 
232 – 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu 
przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i 
obowiązków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu.  
Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu dostępna jest 
na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html 

 
 
 



 
……………………………………  

(podpis wnioskodawcy) 
 
Załączniki: 
 

1. List zapraszający do odbycia stażu naukowego jako Visiting Scholar w Dharma Drum 
Institute of Liberal Arts w okresie od 03 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. 

 
2. List zapraszający do odbycia stażu naukowego jako Visiting Scholar w Dharma Drum 

Institute of Liberal Arts w okresie od 30 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 
 

3. List zapraszający do odbycia stażu naukowego jako Visiting Scholar w w Graduate 
Institute of Religious Studies (GIRS) na National Chengchi University (NCCU) w 
Tajpej, w ramach uzyskanego przeze mnie grantu Sheng Yen Foundation Grant for 
Visiting Scholars from Abroad w okresie od 01 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

 
 


