Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułów
Wniosek
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

o prze p rowadzen ie postępowa

n

ia ha

bi

l

itacyjnego

w dziedzinie NAUK HUMANISWCZNYCH, w dyscyplinie KUtTUROZNAWSTWO

1,

lmię i nazwisko:AGNIESZKA SMAGA

Z.

Posiadany stopień naukowy
DOKTOR NAUK HUMANlSWCZNYCH w dyscyplinie literaturoznawstwo (stopień naukowy nadany

uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dnia 7
grudnia 2005 roku)

3.

Tytuł osiągnięcia naukowego

CYFRoWA GRAFoSFERA. WPRoWADZENIE Do BADAŃ NAD GRAFlczNĄ oRGANlzAcJĄ Śnooowlsrn
CYFROWEGO
(monografia autorska)

4,

Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego

WYDzlAŁ FILoLoGlczNY UNlWERSYTETU Śląsrlreo (pl. Sejmu Śląskiego L,40ą32 Katowice)

5.
6.

7.

Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wrazz autoreferatem zostanie opublikowany na stronie

internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytulów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam , że zapoznałam 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 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)- dostępną na stronie www.ck.Fov.pl.

(podpis Wnioskodawcy)
Załączniki:

1.

Poświadczona przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopia dokumentu
potwierdzającego posiada nie stopnia doktora.

2,

Autoreferatprzedstawiającyopisdorobkuiosiągnięćnaukowych,wszczególności
określonychwart. 16ust.2ustawyzdnia
].4 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tfiule w zakresie sztuki (Dz. U. zż078 r. poz.

3,

Autoreferatprzedstawiającyopisdorobkuiosiągnięćnaukowych,wszczególności
określonych wart, 16ust.2ustawyzdnia
],4 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule wzakresie sztuki (Dz, U.z2OL8 l.poz.

4.

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych (z uwzględnieniem wymagań określonych

5.
6.

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego) oraz informacje o: osiągnięciach dydaktycznych isprawowanej
opiece naukowej nad studentami, współpracy z instytucjami itowarzystwami naukowymi, odbytych stażach w krajowych lub
zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, działalnościpopularyzującej naukę lub sztukę.
Dane kontaktowe.
Dwa nośnikiz elektroniczną wersją dokumentacji tożsamą z przedłożonym wydrukiem.

1789)

1789)

-w

języku polskim.

-w

języku angielskim.

