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Michał Urbańczyk
Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii
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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

Wniosek
z dnia 19 kwietnia 2019 roku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie: nauki prawne w dyscyplinie: prawo

1. Imię i Nazwisko: Michał Urbańczyk
2. Stopień doktora: doktor nauk prawnych w zakresie prawa
3. Tytuł osiągnięcia naukowego:
Idea godności człowieka w orzecznictwie

Sądu Najwyższego Stanów

Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Prawo nr 229,
Poznań 2019, ss. 390, ISBN 978-83-232-3453-1 (28,5 ark. wyd.).
4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712
Poznań (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, tel. (61) 829-31-42; fax (61)
829-31-45; email: uamprawo@amu.edu,pl)

5. Wnoszę o głosowanie Komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.
6. Oświadczam, że zapoznałam(łem) 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.

łącząc wyrazy szacunku
……………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Kopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk
prawnych.
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku
polskim.
3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku
angielskim.
4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji
wiedzy w języku polskim.
5. Informacja umożliwiająca bezpośredni kontakt z wnioskodawcą.
6. Wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej – płyta CD 2 sztuki
7. Zaświadczenie dotyczące pozytywnego zrecenzowania i przyjęcia do druku w
czasopiśmie lub monografii wieloautorskiej (3)
8. Zaświadczenie dotyczące pozytywnego zrecenzowania i przyjęcia do druku
monografii wieloautorskiej pod moją redakcją (1)
9. Zaświadczenie dotyczące przyjęcia do druku monografii wieloautorskiej pod
moją redakcją (2)
10. Oświadczenia o współautorstwie (8)
11. Oświadczenie o współredakcji naukowej (10)

