dr inż. Joanna Michalska
Politechnika Śląska
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii
ul. B. Krzywoustego 6
44-100 Gliwice
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Plac Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
Wniosek
z dnia 06.03.2019
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk techniczne w dyscyplinie technologia chemiczna
1. Imię i Nazwisko: Joanna Michalska
2. Stopień doktora w dziedzinie inżynieria materiałowa
3. Tytuł osiągnięcia naukowego:
Niszczenie środowiskowe wysokostopowych stali i stopów w warunkach złożonych oddziaływań
wodoru i mikroorganizmów
4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego
Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
(Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. Ks. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice
tel. + 48 32 237 15 49; fax: + 48 32 237 24 99; e-mail: rch@polsl.pl)
5. Oświadczam, że nie zamierzam korzystać z prawa do przeprowadzenia przez Komisję Habilitacyjną
głosowania w trybie tajnym.
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.
7. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania
danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dostępną na stronie
www.ck.gov.pl.
Załączniki:
(1) Autoreferat z wykazem publikacji w wersji polskojęzycznej
(2) Autoreferat z wykazem publikacji w wersji anglojęzycznej
(3) Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach
dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki
(4) Kopie publikacji stanowiących osiągniecie naukowe wraz z oświadczeniami współautorów dotyczące
indywidualnego wkładu w powstanie publikacji
(5) Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora
(6) Dane kontaktowe
(7) Dwa nośniki CD z elektroniczną wersją powyższych dokumentów
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podpis Wnioskodawcy

