
Rada DoskonaloŚci Naukowej
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1

Dział Kancelaryiny
WPŁYNĘŁo (RPW)

Wniosek 3 lipca 2020

Narodowy lnstytut On kologii
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Pa.ństwow.y. l nstytu.t'Badawczy' w.Warszawie
(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitującego'
wybranego do przeprowa dzęnia postępowania)
za pośredĄip]L]Yęm:

Rady DoskonałoŚci Naukowej
pl. Defilad I

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

Agnieszka Mazurek
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Narodowy Instytut onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

ięń:!wgw'Y in!ti!i! liąqąwćły; qłqiilii w ęi'więęh:' '

(miej sce pracylj ednostka naukowa)

Wniosek
z dnia . .9.lipęp. ?9?9.r,

przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habiljtowanego w

.......ilyb.tllę9y:tr.y'ę.Ę. l..Ę'?.9.!.9..19r'9.Y.iy.... '...',.'''." w dyscyp1inie .. . .l.9Y.\i.l1ęiY9.1lę

dziedzinie

określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o rradanie stopnia doktora

habilitowanego
. . 'Cyk|. powi.ązanych.tematycznie. artykuiów. na.U ko},M.ych" pod'tytułem;. . .. '

,..Rola pozokomórkow.ega DIltA w,.diagnostyce .nnwotw.ot'ólu.r.egio.nu..
głowy iszyi

Wnioskuj ę - na podstaw ie afi.. Ż21 ust' 1 0 ustawy z dnia 2a fipca 20 i 8 r. Prawo o szkolnictwie
lvyższym i nauce (Dz' U. zŻ0I8 r. poz' 1668 ze Zm,) - aby komisja lrabilitacyjna podejmowała
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu ł*}nynt/jawnym*1
1 + Niepotrzebnę skreślić.

Zo s t ałe nl p o info r mow an)), ż e :

Administratorem w odniesienitł do danych osobowych pozyskarylcfu w ramach postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonałości Naukowej z siedzibqw Warszayvie (pl. Defilad ]' XXIV
piętro, 00-90 l l|arszawa).

Kontakt za pośredniclł,em e-mail: kancelaria@rdn'gov.pl , tel. 22 656 60 98 htb w siedzibie organlr. Dane osobov,e będq
przetwarząnev oparciu o przesłankę wskazanqw art' 6 ust. ] lit' c) Rozporzqdzenią UE 2016/679 z dnią z dnią 27 lapiehlia
20]6r.wnviqzkuzart.22a-22] orazart'232_240ustawyzdnia20 lipca2018roku-Prawooszltolnictyvievyższynli
nauce' w celu przeprowadzenie postępowania o nadąnie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiqzków
oraz środków odluoławczych przewidzianych w Ęm postępowąnitł'

Szczegółowa infornacja na tenxat przetwąrzania danych osobowych w poStępowanitl dostępna.jest ncl stronie
www. r dn. g ov' p l/ kl aunłla-info r m acyj na- r o d o. ht m l

Zał'ączniki:
Załącznik l. Dane wnioskodaivcy'
Zalącznik 2. Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie stopnia doktora.
Załącznik 3, Autoreferat.
Załącznik 4. Kopia cyklu powiązanych tematycznie atykułów naukowycl-t'
Załącznik 5. oświadczenia współautor'ów cyklu.
Załącznlk 6. AnaIiza b ib 1 iomefi yczna.
Załącznik 7. Informacja o osiągnięciach naukowych' aktywności naukolvej, stażach, projektach i wspÓłpracy
Załącznik 8. Kopie innych dokumentów.


