
Dr inż. Olga Marchut-Mikołajczyk 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 
Politechnika Łódzka 

Łódź, dn .. 15.04.2·019 r~ 

90-924Łódź 

ul. Stefanowskiego 4/1 O 

·Centralna -Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

Wniosek 
z dnia 15.042019 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia 

1. Imię i Nazwisko Olga Marta Marchut-Mikołajczyk 

2. Stopień doktora: ~ziedzina nauk tech.niemych w zakresie biotechnologii nadany uchwałą Rady 

Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki Łódzkiej z dnia 13 lipca 20 l O roku. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego ,,Biodegradacja wybranych zanieczyszczeń 

organicznych z wyko.rzystaniem innowacyjnych techDik bioremediacji ,oraz mikroorganizmów 
wyizolowanych ~ skażonego środowiska'' 

4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego·: Wydział Biotechnologii i 

Nauk e Żywności, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Lódź 

5. Oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych ,v Centralnej Komisji do Spraw Stopm i Tytułów - zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrek'tywy 95/46/WE (RODO) - dostępną na stronie www.ck.gov.pl. 

(podpis Wnioskoda · 

Zał.ączniki w formie papierowej i elektronicznej: 

1. Dane kontaktowe 
2. Kopia dokumentu potwierdzającego· posiadanie stop.nia doktora; 

3a. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim 

3b. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim 

4. Publikacje wchodzące w s:kład osiągnięcia stanowiącego podstawę ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego 

5a. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo, dokumentację 

dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj 

dzieła i wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, w języku polskim 

5b. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację 

dorobku artystycznego wraz. z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj 

dzieła i wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, w język"ll angielskim 

6. Oświadczenia współautorów w przypadku, gdy osiągnięciem naukowym albo ·artysty.czny.m 
jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej 

7. Elektroniczna wersja składanego wniosku wraz z. Załącznikami (2 egz. na płytach CD),. 


