
Toruń, dnia 28 stycznia2014 r,

dr Krrysztof Lasiński-Sulecki
adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaj a Kopernika
ul. Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Sekcja I Nauk HumanisĘcznych i Społecznych
Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

WNIOSEK O W SZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
ty.tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)
zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w obszarze nauk
społecznych w dziędzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej: prawo.

Jako jednostkę orgartizacyjną wybraną do ptzeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego wskazuję na podstawie art. 18a ust. 2 powyższej ustawy WydziaŁ Prawa i
Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, tel.:
56 61 1 41 06, faks: 56 611 40 05, e-mail: mara@law.umk.pl),

Zńączam dokumenty wymienione w § 12 ust. 2 rozporządzęnia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegóŁowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym orazw postępowaniu o
nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200).

Nie wnoszę żądania o przeprowadzenię głosowania w komisji habilitacyjnej w trybie
tajnym.

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek
stronie internetowej Centralnej Komisji
obowi ązuj ącymi przepi sami.

Zńączniki:
1) poświadczony odpis dyplomu doktora nauk prawnych,
2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim,
3) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim,
4) v,rykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o indywidualnym

wkładzie wnioskodawcy w opracowanie prac zbiorowych (w języku polskim),

v,traz z autoreferatem zostanie opublikowany na
do Spraw Stopni i Tytułów zgodnie z



5) wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o indywidualnym
wkładzie wnioskodawcy w opracowanie prac zbioro}\ych (w języku angielskim),

6) oświadczęnia współautorów prac zbiororłT,ch, których współautorem jest
wnioskodawca

7) informacje rrt. osiągnięć dydaktycznych, współptacy z instltucjami, otganizacjami i
towarzystwami naukowymi działającymi w k aj., j za granicą i działalności
popularyzującej naukę

8) dane umożliwiające bezpośredni kontakt z wnioskodawcą
9) wniosek wtaz z zńącznikami w formie elektronicznej (CD)


