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Dr Aleksandra Zielińska
Instytut Genetyki Człowieka
Polskiej Akademii Nauk

l Klasyfikacja dzjędzin i dyscyplin
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i
r8l8).
2 * Niepotrzebne skreślić.

Instytut Genetyki Człowieka
Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznan

za pośrednictwem:

Rady' Doskonalości Naukorvej
pl. Defilad I

00-901 Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 240l)

wg, rozporządzęnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia20 wrześniadyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sziuki (óz. U. z2Ol 8 r. poz.
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Wniosek
z dnia 21 grudnia 2O2l r.

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczner

określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktorahabilitowanego:

,,Nanocząstki lipidowe jako skuteczne nośniki substancji aktywnych w leczeniu
chorób nowotworowych''

Wnioskuję_napodstarł'ie art.221 ust. 10 ustawy zcInia201ipca2018 r. Prawo o szkolnictwiewyższym inauce (Dz'IJ'z2O)lt.poz. 
179,.^ł -abykomisjar.uuiiiiu"y;"apodejmowała

uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowan.gó * głosowaniu +*jn1m/jawnym*2

Zo s t ał e n p o i nfor tnov, ctłly, ż e ;

Ądministrątorenl' w oc{niesieniu clo cty1c| osobov),ch pozyskanych w yantach postępov,ttłtiaw sprau'ie nadania Stopnia doktorą habilitolyałrugó iuit Przelpódlliczrl"y irrty DoskonałościJ\Iaukov,ej z siedzibq w Warszav,ie (pt. Defilaa t, xr\v pięio, 00-90t lłarizLv,a1.
Kołltakt za pośrednichyeru e-nląil; fuusślu:i{ią]:drl&/\:1]l, tel. 22 656 60 98 ttłb v, sieclzibie orgctnu.Dąne osobowe będq przelłlarzane w oparcitł o przesłałlkę wskazcłn.c! 

'1, 
ćłrt. 6 ust. I lit. c)Rozporzqdzenią UE 2016/679 z clnict z cJnia 27 hl,ietnict 20]6 r. v,myiqzklt z art. 220 - 22] orazart.232 - 210 tłstałvy z dnia 20 lipca 20]B rokzł - Prav,o o szkolłlictlv:ie u,yższynl i łtauce, u,celttprzeprowadzenie postępou'ania o łtac{ąnie Stopł?ia cłclktora habilitoll,anig, orrc realizacji prav,i obou'iqzków orąz śł'oclków ocłll'ołau'czych prziu,iclziałtych ll, tyłt: postępolt,allitt.

Szczegółov'ct iłlformacja łta tenrut przelv'arzanicł tlanych oro6gylych |1, postępov,ctnilł clostępna jest
łtct stronie u!:l:,t4'tL*qp!łt]t!t!.!;dtt']IJ!!'tlllL:!rL!:r.a!b.illu!!
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(podpis wnioskodawcy)



Załączntki:

1. Dane wnioskodawcy

2. Autoreferat

3. Wykaz osiągnięó naukowych albo artystycznych' stanowiących znaczny wkład
w rozwój okreŚlonej dyscypliny

4. Kopia odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora

5. Kopie publikacji wchodzących W skład monotematycznego cyklu stanowiącego

osiągnięcie naukowe

6. Analiza bibliometryczna przygotowana ptzez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7 . Wersja elektroniczna wniosku wraz Z załączntkami I-6 (2 egzemplarze)


