Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów
00 - 901 Warszawa
pl. Defilad 1 ( PKiN )
Wniosek
z dnia 20.08.2014
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika
1.

I mię

2.

Stopień

i Nazwisko Maciej

Sibiński

doktora/ kwalifikacje I stopnia: dr

inż.

nauk technicznych

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: "Wykorzystanie nieorganicznych i
organicznych warstw transparentnych do poprawy parametrów elastycznych ogniw

słonecznych".

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie
habilitacyjnego: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ,
Politechnika Łódzka ul Stefanowskiego 18/22 90-924 Łódź.
5.

\Nnoszę

o

głosowanie

komisji

postępowania

habilitacyjnego w trybie tajnym 1).

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów , zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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pociJiis Wnioskodawcy

Załączniki:

1. Potwierdzony za

zgodność

z oryginałem odpis dyplomu doktora nauk technicznych.

2. Autoreferat w języku polskim i angielskim
•
•

zawierający

mi:

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.
Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/
artystycznych.

•

a)

Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca .
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):

tytuł osiągnięcia

naukowego/artystycznego,

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) ,
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.
•

Omówienie

pozostałych osiągnięć

naukowo - badawczych (artystycznych).

3. Wykaz opublikowanych prac i dorobku naukowego w języku polskim i angielskim.
4. Zbiorcza informacja o dorobku dydaktycznym i współpracy
habilitanta.

międzynarodowej

5. Kopie publikacji stanowiących monotematyczny cykl i będących podstawą
os i ągnięcia naukowo - badawczego, zaprezentowanego w Autoreferacie.

głównego

6. Oświadczenia odnośnie merytorycznego i procentowego udziału habilitanta i
współautorów w publikacjach prezentowanych w Autoreferacie.
7. Dwie kopie wersji elektronicznych wszystkich dokumentów zapisane na

płytach

CD.

