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WNIOSEK
z dnia 20-10 2015
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
1. Adam Biernat
2. doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika nadany uchwałą Rady Wydziału
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: „ANALIZA STGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH
MASZYN ELEKTRYCZNYCH” – monografia habilitacyjna.
4.Do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazuję Radę Wydziału Elektrycznego
Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Oświadczam, że formy papierowe i elektroniczne składanych dokumentów są identyczne.

podpis
Załączniki:
Zał.1.Oddzielna strona z informacjami umożliwiającymi bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres
zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mailowy/kopia dowodu osobistego)
Zał.2. Poświadczona przez dziekanat (biuro) jednostki przeprowadzająca postępowanie) kopia dokumentu
stwierdzającego posiadanie stopnia doktora
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Zał.3. Autoreferat, przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art.16
ust.2 ustawy o stopniach i tytule… w formie papierowej w języku polskim
Zał.4. Autoreferat jak w Zał.3 w formie papierowej w języku angielskim
Zał.5.Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach
dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki w formie papierowej w języku polskim
Zał.6. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o
osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki w formie papierowej w języku
angielskim
Zał.7. Wykaz cytowań z podaniem liczby cytowań i indeksu Hirscha (wydruk z bazy Web of Science)
Zał.8. Kopie wybranych, najważniejszych nagród, dyplomów, wyróżnień, itd.)
Zał.9. Elektroniczna wersja składanego wniosku wraz z załącznikami (autoreferat w wersji polskiej i angielskiej,
wykazy opublikowanych prac naukowych w wersji polskiej i angielskiej) w dwóch egzemplarzach (dwie
płyty CD)
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