
Lublin, dn.26 kwietnia 20t9 t.
dr Mariusz kicia
katedra Bankowości
Wydziń Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-03l Lublin

Centralna Komisja do §praw §topni i Tytulów
Pałrc Kulfury i Nauki

Plac Delilad 1

0{1-901 Warszawa

Wniosek
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o pn eprowadzenie postępowanir habilitaryjuego
w dzicdzinie NAUK EKONOh{ICZNIYCH w dyscyplinie EKONOMIA

1. Imię i Nazwisko: Mańusz Kicia

ż. Stopień doktora: doktor nauk ekonomicznych

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Beh*wioralne uwarunkowanią dynłmiki cen akcji:
od inwestora do rynku

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego: Wydzial Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-§kłodowskiej,
Pl. Marii Curig-§klodowskiej 5,20-031 Lublin

Wydział Ekonomiczny UMCS jest uprawniony do nadawania stopnia doktora
habilitowąnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia.

5. Oświadczam, że zapaznałem się z klauzutą informacyjną (RODO) dotycącą
przetwaruańa danych osobowych w Cenhalnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów *
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia27
kwietnia 20|6 t. w sprawie ochrony osób firycznych w związku z przn$łłaruaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oruz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (RODO) * dostępną na stronie www.ck.gov.pl..

podpis Wnioskodawcy



Zńąezniki:

Załączaiknr 1. Kopia dokumenfu potwierdzającego posiadanie stopnia doklora

Za|ączaik nr 2. Autoreterutprzedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w
szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy

Zlaląuniknr 3. Annęx 3. Summary of professional accompłishments on thę scientific and
research, teaching, dissęmination and organisational achievements pursuźmt to the Article 16
paragraph 2 of thę Act

ZaĄczniknr 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub trvórczych prac zawodowych
oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, wspóĘracy naukowej i popularyzacji nauki

Zńączniknr 5. Annex 5. List of published scientific works or creative professional work as
well as information on ęducational achievement§, scientific cooperation and dissemination of
science

Zalączaik nr ó. Anali za biblio graficzrln

Zalącznik n r 7. Oświ adczeńa współautorów publ ikacj i

Załąezniknr 8. Oświadczenie o wcześniejszym nieubieganiu się o przeprowadzęnie
postępowania habilitacyj ne go

Zalącznik nr 9. Dane personalne i teleadresowe

Załącaniknr 1.0. Dwie płyty CD z elektronicaną wersją wniosku i dokumentów
stanowiącychzŃąłmik do niego, wyrnienionych w punktach 1-9

ńĄ


