
Centralna Komisja 

do Spraw Stopni i Tytułów 
 

Wniosek 

z dnia ................................. 
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie ……………….............. w dyscyplinie ..................................... 

1. Imię i Nazwisko  .............................................................................................. 

2. Stopień doktora  .............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego  

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

5. Oświadczam, że zapoznałem 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.   

      
 
 ………………………………………… 

podpis wnioskodawcy  
Załączniki: 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk technicznych. 

2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim. 

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku 

angielskim. 

4. Monografia pt. „Komunikacja w sklasteryzowanych sieciach radiowych specjalnego 

przeznaczenia”. 

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych z dokumentacją ich publicznej prezentacji 

wraz z potwierdzeniem udziału współautorów. 

6. Wykaz dorobku habilitacyjnego z informacją o: 

a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, 

lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna 

naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów 

doktorskich, 

b) współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z 

postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w 

zakresie sztuki w kraju i za granicą, c) odbytych stażach krajowych lub 

zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, 

c) działalności popularyzującej naukę lub sztukę. 

17 kwietnia 2019 

r. 

nauki techniczne elektronika 

Jarosław, Tadeusz Michalak  

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja 

specjalność: radiokomunikacja 

Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 1998 r.  

J. Michalak, Komunikacja w sklasteryzowanych sieciach radiowych 

specjalnego przeznaczenia, monografia habilitacyjna, Wojskowa 

Akademia Techniczna, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7938-221-7 

Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna  

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa  



7. Wydruk z bazy Web of Science i Scopus z wykazem liczby cytowań oraz indeksu 

Hirscha. 

8. Kopie wybranych dyplomów, nagród i wyróżnień innych niż w załączniku nr 1. 

9. Dane kontaktowe do autora wniosku. 

10. Wersja elektroniczna wniosku oraz załączników zapisana na płycie CD-ROM (2 szt.). 
 


