
Uniwersytet Ekonomicznyw Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61—875 Poznań
(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitującego,
wybranego do przeprowadzenia postępowania)
za pośrednictwem:
Rady Doskonałości Naukowej
pl. Defilad 1

00-901 Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

Małgorzata Czerny
(imie i nazwisko wnioskodawcy)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Rachunkowości Zarządczej
Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami
(miej sce pracy/j ednostka naukowa)

Wniosek
z dnia 26 września 2022 roku

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie ekonomia i finanse w dyscypliniel rachunkowość
Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego:

monografia Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2022, s. 384.

Wnioskuję — na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 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 tajnym/jawnym”

Zostałempoinformowany, że:
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w
sprawie nadaniastopnia doktora habilitowanego jestPrzewodniczącyRadyDoskonałości Naukowej
z siedziba w Warszawie (pl. Defilad ], XXIVpietro, 00-901 Warszawa).

)I, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu.
Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazana w art. 6 ust. ] lit. c)
Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwiazkuz art. 220 ~ 22] orazart.
232 — 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu
przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i
obowiązkóworaz środków odwoławczychprzewidzianych w tympostępowaniu.

Kontakt zapośrednictwem e-mail: kartcelariafałrdn. roy;

Szczegółowa informacja na temat przetwarzaniadanych osobowychw postępowaniu dostępna jest
na stronie www. rdrr. gov.[JL/klauzulainformacyjna-rado.html

(podpis wnioskodawcy)

* Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 20 września
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz.
1818).
2 * Niepotrzebne skreślić.



Załączniki:
1. Wniosek przewodni wraz z załącznikami 1-8 w formie elektronicznej (dwie kopie na

pendrive7ach)
2. Dane wnioskodawcy (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail)

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
Autoreferat w języku polskim, przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych,
w szczególności określonychw art. 219 ustawy
Wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny
Wersja elektronicznamonografii awansowej
Dorobek naukowy—artykuływ czasopismach naukowych w formie elektronicznej
Dorobek naukowy— rozdziaływ monografiach naukowychw formie elektronicznej

bb)

908535”


