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WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Na podstawie art. l8a ust. l ustawy zdnia14 marcaż003 r. o stopniach naukowych i tytule
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 obszarzę nauk społecznych w dziędzinie nauk
prawnych w zakresie dyscypliny naukowej: prawo (sp. prawo finansowe).

Jako jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzęnia postępowania habilitacyjnego
wskazuję, na podstawie art. 18a ust. ż powyższej ustawy, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, tel.: 56 611 41 06,
faks: 56 611 40 05, ę-mail: mara@law.umk,pl).

Załączam dokumenty wymienione w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szko|nictwa
Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tlrtufu profesora (Dz. U.
nr 204,poz. 1200),

Nie wnoszę żądania o przeprowadzenie głosowania w komisji habilitacyjnej w trybie tajnym.
Prryjmuję do wiadomości,że wniosek wrazz autoreferatem zostanię opublikowany na stronie

internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tyrułów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z wyrazami szacunku,

dr Jad8k Wantoch-Rekowski

J b€./-k
Załączniki:

l) poświadczony odpis dyplomu doktora nauk prawnych,
2) autoreferat przedstawiający opis dorobku iosiągnięó naukowych w języku polskim,
3) autoręferat przedstawiający opis dorobku iosiągnięó naukowych w języku angielskim,
4) wykaz opublikowanych prac naukowych w języku polskim,
5) wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim,
6) oświadczenia współautorów prac zbiorowych,
7) informacje nt. osiągnięć dydaktycznych, współpracy z ins§ztucjami, organizacjami i

towarzystwami naukowymi działającymi w kraju i za granicą i działalności popularyzującej
naukę,

8) dane umożliwiające bezpośredni kontakt w wnioskodawcą
9) wniosek wtazzzŃącznikami w formie elektronicznej (CD),


