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Wniosek

z dnia 21 pńdziemtka 20żI r .

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziędzinie nauk społeczny,ch w dyscyplinie nauk a zarządzaniu i jakościl

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego

Deszczyński Bartosz t2021). Firm Competitive Advantage Through Relationship
Management. Cham: Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-030- 67 33] -6, [978-3-030-
6733 8-3,1, DOI: 1 0. i 007 l97 8-3 -030-6733 8-3

Wnioskuję - na podstawie art. 22I ust.10 ustawy z ónia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 zm,) * aby komisja habilitacyjna podejmowała
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu Ęffijawnym*2

Zos t ale m pt linft r nruluuny, :e :

Administratorem w odniesieniu do danych o,sobovych pozy,skanych łł ramach postępowanicl w
sprcnłie nadania stopłlia doktora habilitowanego jest Przev,odniczqcy Rady Doskonało,ści Naukowej
z siedzibqw W'arszawie (pl. De./ilad 1, )(YIV piętro, a0-9al Warszcm,a).

Dane lsobowe będq przetwarzałle w oparciu o przesla.nkę wskazttnq w art. ó ust. ] lit. c)

Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dłlia z dnia 27 kwietnia 20l6 r. łł nłiqzku z art. 220 - 22l orazart,
232 -- 210 ustcłwy z dnia 2a lipca 20IB roku - Prav,o o szkolnictwie wyżs4,m i nauce, w,celtł
przeprowcłdzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oruz realizacji praw i
obowic|zkriw oraz środkóu, odwolmłcrylch przełyidzianych w tytn po:;tępowaniu.

Szczegółowa idormacja rla temat przelwarzania danych o,sobowych w pastępou,aniu dostępna jest
na stronie www. rdn. gov.pl/klauzula-intormacyjna-rodo. html

1 Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporządzęnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia20 rvrześnia
2018 r. w sprawie dzjedzn nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakręsie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz.
l8l8).
2 * Niepotrzebne skreślić"
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Załączniki elektronicznej

1. Dokument zawierający dane wnioskodawcy

2. Kopia dokumentu potw,ierdzającego posiadanie stopnia doktora

3. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej

4. Wykaz osiągnięć naukowych

5. Skan niniejszego pisma

Wlw dokumerrty umieszczonę na dwóch pamięciach podręcznych
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