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Wniosek
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinieI nauki o komunikacji społecznej i mJdiach,

okeślenie osiągnięcia naŃowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego
monografia: Rola radia w społeczeństwie wielokulturowym. Dzialalność grupy
polskiej w wieloetnicznej australijskiej rozgłośni 3ZZZ

Wnioskuję - na podstawie art.2żl .ust. 10 ustawy z dnia20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. l668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu tajnym/jał+nfr*2

Zostałem poi nJbrmowany, że :

Administrątorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępoy)anią v)
sprawie nadania stopnia dohora habilitowanego jest przewoclniczqcy Rady Doskonałości
Naukowej z siedzibą w Warszcnłie (pl. Defilad l, XXIV piętro, 00-90] Warszalua).
Kontah za pośrednictwem e-mail; kancelaria@rdn.gov.pl , tel. 22 656 60 98 lub w siec]zibie
organu. Dane osobowe będq przetwarzane w oparcitt o przesłankę wskazaną w tlrt. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ałiqzku z art. 220 - 22l oraz
art.
232 , 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prąwo o szkolnictwie wyższw i nauce, w ceht
przeprowadzenie poslępowaflią o nadanie stopnia dohora habilitowanego oraz realizacji praw i
obowiqzków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tyru postępowaniu
szczegółow-a infannacja na temat przehĄ)arzania danych osobówyń w postępowaniu dostępna
jest ną Stronie

(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:

I K|asyfikacja dziędzjn i dyscyplin wg, rozporządzenia Ministrą Nauki i Szkolnictwa WyżSzęgo Z dnia 20 września
20l8 r. w sprawie_dziędzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuti 1Di U. z 20l8 r. poz. l818).' *Niepotrzebne skreślić,



- Dane wnioskodawcy

- Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora
- Autoreferat

- Wykaz osiągnięó naukowych
._ Przedstawione osiągnięcie naukowe: monografia: Rola radia w społeczeństwie wielokulturowvm.

Działalność grupy polskiej w wieloetnicmej australijskiej rozgłośni radiowej 3ZZZ
- Publikacje od doktoratu

- Kopie dyplomów

- Informacje o zatrudnieniu
* potwierdzenia działalności na papieskim uniwerslecie Gregoriańskim w Rzymie (pontificia

Universitd Gregoriana)
- Potwierdzenia stażu naukowego w College of the Holy Cross w Worcester MA (USA)
- Potwierdzenia udziafu w projekcie Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich FUCE

European Humanism in the Making
._ potwierdzerria wykładów na uniwersytetach zagranicznych w ramach projektu Erasmus+
- Projekt cyfryzacji zbiorów archiwalnych Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego
- Badania w ramach dotacji stafutowych uczelni
- Potwierdzenia wygłoszonych referatów, prowadzonych szkoleń, paneli
- Redakcje naukowe
- Aktualnie pełnione funkcje uczelniane
- Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonych zajęć dydakĘcznych
- Działalnośó medialno-dziennikarska

- Otrzymane nagrody


