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Politechnika Warszawska, Wydziat Elektryczny
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WNIOSEK

z dnia L5 stycznia 2018
o przep rowadzen ie poste powa n ia ha bi litacyjnego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnikal)

1. Marcin Szewczyk
imiq i nazwisko wnioskodawcy wg dowodu to2samo5ci

2. doktor nauk technicznych/ieis{,rch u w dyscyplinie elektrotechnika nadany uchwalq Rady Wydzialu
Elektrycznego PolitechnikiWarszawskiej z dnia 11 marca 2009 r.

nazwa jednostki organizacyjnej i nazwa uczelni
3. Tytul osiqgniqcia naukowego: ,,OGRANICZANIE SZYBKOZMIENNYCH PRZEHEC W
ROZDZIELNICACH GAZOSZCZELNYCH TypU 615 WYSOK|CH I ULTRA WYSOKICH NAptEC" -
@cykl publikacji powiqzanych tematycznie@

wyd*iele nege zagad nienia jest indywid ua.l nym wkladem wnieskedaweyl)

4. Do przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego wskazujq Radq Wydziatu Elektrycznego
Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, plac politechniki 1

5.)

6. Przyjmujq do wiadomo$ci, i2 zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami wniosek z autoreferatem, sktad
komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postqpowania, uchwala o nadaniu lub odmowie
nadania stopnia doktora habilitowanego oraz recenzje zostanq opublikowane na stronie internetowej
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w oraz Wydzialu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

OSwiadczam, 2e na informatycznym noSniku danych znajdujq siq

form ie pa pierowej (wn iosek w raz z zalqczn i ka m i).

kopie dokument6w zlo2onych w

t) poda6 odpowiedniq nazwQ
2)przy decyzji przeciwnej - skre5lii (tryb tajny tylko na iyczenie wnioskodawcy)



Zalqczniki do wniosku:
Zal.l.Oddzielna strona z informacjami umo2liwiajqcymi bezpo6redni kontakt z wnioskodawcq (adres

zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mailowy);
Zal.2. Poiwiadczona przez dziekanat (biuro) jednostki przeprowadzajEca postqpowanie) kopia dokumentu

stwierdzajacego posiadanie stopnia doktora;
Zal.3. Autoreferat, przedstawiajqcy opis dorobku i osiqgniqd naukowych, w szczeg6lno(ci okre6lonych w art.16

ust.2 ustawy o stopniach i tytule... w jqzyku polskim (wg zat. nr 2 do niniejszych Zasod prowadzenio
po stq powo ni o ho bil ito cyj n e gol;

Zal.4. Autoreferat jak w Zal.3 do wniosku w jqzyku angielskim;
Zal.S.Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych, sporzqdzony w spos6b
uwzglqdniajqcy kryteria oceny osiqgniqd okreSlone w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z
dnia 1 wrzeinia 2011r. w sprowie kryteri6w oceny osiqgniqC osoby ubiegajqcej siq o nadonie stopnia doktoro
hobilitowonego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) wraz z informacjami o:

a) osiqgniqciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w
charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewod6w
doktorskich,

b) wsp6lpracy z instytucjami, organizacjami bqdqcymi zgodnie z postanowieniami ich statut6w
towarzystwami naukowymi w kraju lub za granicq,
odbytych sta2ach w krajowych lub zagranicznych o5rodkach naukowych lub akademickich,
dzialalnoici popularyzujqcej naukq.
(Zal. 5 do wniosku nale2y sporzqdzi6 wg zal. nr 3 do niniejszych Zosod prowadzenia postqpowonia
habilitocyjnegol.

c)

d)

Zal.6. lnformacja o przebiegu postqpowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, je(li habilitant
ubiegal siq uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

Zat.7. Oiwiadczenia wsp6lautor6w (w przypadku wiqcej ni2 piqciu oprdcz oiwiadczenia habilitanta nale2y
przedstawii oSwiadczenia co najmniej czterech pozostalych), okre6lajqce indywidualny wklad
(merytoryczny i procentowy) ka2dego z nich w powstanie prac wymienionych w autoreferacie i wykazie
prac stanowiqcych osiqgnigcia naukowe wnioskodawcy (wg zal. nr 4 do niniejszych Zosod prowodzenia
p o stq pow a n i a h o b i I ito cyj n e g ol ;

Zal.8. Wykaz cytowafi z podaniem liczby cytowari i indeksu Hirscha (wydruk z bazy Web of Science).
Zal.9. Kopie prac stanowiqcych podstawq ubiegania siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Zal.10, Kopie wybranych, uznanych za najwarto5ciowsze, prac niewchodzqcych w sklad osiqgniqcia

stanowiqcego podstawq ubiegania siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a tak2e kopie
najwa2niejszych nagr6d, dyplom6w, wyr62nieri, itd.

Zal.1t, Skr6cona informacja o osiqgniqciach naukowo badawczych, dorobku dydaktycznym i

popularyzatorskim oraz o wsp6lpracy miqdzynarodowej (po uzyskaniu stopnia doktora) oraz o przebiegu
poprzedniego postqpowa nia habi litacyjnego

Zal.12. Kopie na informatycznym noSniku danych

Wniosek i wszystkie zalqczniki zostaly podpisane przez wnioskodawcq.


