
Wniosek 
z dnia 09.04.2019 

Centralna Komisja 

do Spraw Stopni i Tytułów 
00 - 901 Warszawa 

pl. Defilad 1 ( PKiN ) 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie Nauki Techniczne w dyscyplinie: Informatyka 

1. Imię i nazwisko: Radosław Wajman 

2. Stopień doktora/kwalifikacje I stopnia: 

stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki (z wyróżnieniem) nadany przez Radę 
Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej 
w dniu 09.05.2006r. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego - cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. 

Informatyczne metody nieinwazyjnej diagnostyki i regulowania procesem przepływów 
dwufazowych gaz-ciecz 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Politechnika Łódzka 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym/jawnym. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w Centralnej Komisji do Spraw Stopni 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 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) - dostępną na stronie www.ck.gov.pl. . 

R.c,ck../6N... .U.f!cJ.~.<P.:Y.: 
podpis Wnioskodawcy 

Załączniki: 

1. Kopia dokumentu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych; 
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w formie papierowej w języku 

polskim i angielskim; 
3. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja 

o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki; 
I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 

ustawy; 



li. Wykaz innych (niewchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt. I} opublikowanych 
prac naukowych oraz wskaźnik dokonań naukowych; 

Ili. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacje o współpracy międzynarodowej 
habilitanta; 

4. Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego; 
5. Dane kontaktowe wnioskodawcy; 
6. Kopie artykułów składających się na jednotematyczny cykl publikacji wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego; 

7. Elektroniczne wersje wniosku oraz ww. załączników (2 płyty CD). 


