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Katar zy na Maria Witkow ska- Chr zczonow icz

Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów
Pl. Defilad 1 @ałac Kultury i Nauki)
00-901Warszawa

Wniosek z dnia 3 marca 2014 r.

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie
prawo

Im ię i nazwi sko : Katat zy na Maria Witkowska- Chr zczonow icz
Stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa
Tyfuł osiągnięcia naukowego :

K. M. Witkowska-Chrzczonowicz, Ęnamika ronłoju Rady Europejskiej w
systemie insĘtucjonalnym unii Europejskiej. studium prawno-ustroiowe,Toruń
2014, ISBN 978-83-7285-743-9 (384 strony).

4. Wskazanie jednostki or ganizacyjnej do przeprowadzenia postępowania
habil itacyj ne go : wydzi ał pr aw a i Adm inistracj i uniwersytetu Mikołaj a
Kopernika w Toruniu, ul, Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

5. wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnęgo w trybie jawnym

6, Przyjmuję do wiadomości, iz wniosękwrazzautoręfęratem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Cenkalnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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podpis wnioskodawcy

ZŃączniki:
l. Wniosek o przeprowadzenię postępowania habilitacyjnego w języku angielskirr1
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięó naukowych w języku polskim (wraz z

informacjami o osiągnięciach dydaktycznych, o współpracy z ins§rtucjami, organizaqami i
towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą oraz działalności popularyzującej naukę),

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim (wraz z
informacjami o osiągnięciach dydaktycznych, o współpracy z instytucjami, organizacjami i
towarzystwami naukowymi w kraju i za gtanicą oraz działalności popularyzującej naukę),

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych sporządzony w języku polskim,
5. wykaz opublikowanych prac naukowych sporządzony w języku angielskim,
6. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
7. Ocena parumetryczna dorobku naukowego przygotowana przez Sekcję Bibliografii i

Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych,
8. Informacja o danych kontaktowych wnioskodawcy;
9, Oświadczenia o współautorstwie (20 sń.),
10. Wniosek wraz z zńącznikami w wer$i elektronicznej (dwie płyty CD).


