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Instytut Pedagogiki

Whiosek

z dnia 16.11.2020 r. o przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie! pedagogika.

OkreSlenie osiagniecia naukowego bedacego podstawg ubieganiasie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego:

monografia naukowa pt. ,Metodologia jako sztuka wyjscia. Podejscia badaweze i praktyki
edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzynstwem”, Oficyna Wydawnicza ATUT —
Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, Wroclaw, ISBN 978-83-7977-505-7, ss. 271.

Wnioskuje — na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) — aby komisja habilitacyjna podejmowata

uchwate w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu tajmyna/jawnym*?

Zostatem poinformowany, ze:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postepowania w
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczgcy Rady Doskonatosci
Naukowej z siedzibg w Warszawie(pl. Defilad 1, XXIVpietro, 00-901 Warszawa).

Kontakt za posrednictwem e-mail: kancelaria@ydn.gov.pl_, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie
organu. Dane osobowe bedg przetwarzane w oparciu o przestanke wskazang w art. 6 ust. I lit. c)
Rozporzgdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwigzku z art. 220 - 221 oraz art.
232 — 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, w celu
przeprowadzenie postepowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i
obowigzk6w oraz srodkéw odwolawczychprzewidzianych w tym postepowaniu.

Szczegétowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postepowaniu dostepnajest
na stronie www.rdn.zov.pl/klauzula-informacyjna-rodo. html
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: Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 20 wrzesnia
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz.
1818).
2 Niepotrzebneskreslié.
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Adres korespondencyjny: ul. Dawida 1, 50-527 Wroclaw

. Nrtelefonu: + 48 607-289-321

Adres e-mail: martyna.pryszmont@uwr.edu.pl

. Numer PESEL: 79011900788

. Numeri seria dokumentu tozsamosci w przypadku braku nadania numeru PESEL:
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