
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
02-015 'Warsza$,a,

za pośredtrictwęm:
Rady Doskonałości Natrkowej
pl. Defilad l
00-901 Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV. pok. 2401)

Dr n med. Andrzej Brudnicki
Klirrika Chirurgii Dzieci i Młodzieży
Irrstytut Matki i Dziecka

Wniosek

z dnia20.09.2021

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

rv dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Na podstawie cyklu prac pt.: ,.Wpływ terminu wtórnego przeszczepu kości do wyrostka
zębodołowego szczęki na wyniki leczenia pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi
i podniebienia"

Wnioskuję - na podstawie art. 22l ust. l0 ustawy z dnia20 lipca 20l 8 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z2018 r. poz.1668 zę zm,) - aby komisja
habilitacyjna podejmowała uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego \M

głosowani u taj nym/j awnym * r

Zos t ałe m p r,l inJbr mołv any. ż e :

Administratorem w odniesien.iu do danych osobowych pozyskanych v, ramach postępov,ania w

spraw*ie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonałości ]\Iaukou,e.j

z siedzibc1 v, Warszav,ie (pl. De,filad 1, XXIV piętro, 00-90 ] Warszmt,a).

Krlnlukl zu po,średnicty:em e-muil : :, . , ,, ] ,, , lel. 22 656 60 98 ltłb u,siedzibie orgunu,

[)une osobou,e hędq przelv,urzane w,opurciu o przesłankę v,skazcmq v,url. 6 ust. l lit. c)
Rozporzqdzenia UE 20l6/679 z dnia z dnia 27 kwietniu 20ló r. v,zv,iqzktl z url. 220 - 22l oruz urt.

232 210 ttstawy z dnia 20lipca 20]B roku - Prav,o o szkolnictv,ie wyzszym i narłce, w celu
pl"zeprov,adzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilito*-anego lraz realizucji prau, i
obou,iqzkólu oraz środkóu, odwołau,c:zych przewidzianvch v, Ęnl postępowaniu.

Szczegółov,a iłtformacja na lemat przelu,arzania danych rlsobou,r-ch v,poslępov,aniu dostępnu.jest

netstronie ,l, ,""'i,", : ' 
,
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wnioskodawcy)



Załączniki:

l. Dane wnioskodawcy.

2. Kopia nadania §tułu doktora nauk rnedycznych.

3. Autoreferat w języku polskinr,

4, wykaz osiągnięć nar.rkowych albo artystycznych. stanorviących n"laczny wkład w rozwój określonej
dy,scypliny

5. Analiza bionretryczna - dorobku naukowego poświadczonaprzęz Bibliotekę Irrs§tuttl Matki i

Dziecka w Warszawie.

6. Dwie płyt} CD zawiera.iące elektroniczną fonnę wniosku wrazz załącznikarnioraz kopiami prac

stanowiących osiągnięcie naukowe i kopiami publikac.ii poza cyklem.

l Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporządzęnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z clnia 2(l

września20 l8 r. w sprawie dziędzin nauki idyscyplin naukowych orazdyscyplin w zakresie sztuki (Dz. l_J. z
20l8r,poz. l8l8).
} N iepotrzebne skreślic.
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