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1 ) jeżeli niepotrzebne 
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Katedra Ochrony Terenów Górniczych, 

Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

al. A. Mickiewicza 30,
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1. Imię i Nazwisko: Agnieszka Malinowska

2. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: 

Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska 

4. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z ob

Załączniki:  

Uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 
wraz z wykazem opublikowanych prac naukowych 

z informacją o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy 
języku polskim i angielskim

. Publikacje stanowiące 

. Oświadczenie współautorów publikacji.

. Informacje personalne i kontaktowe.

. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami (CD

1 ) jeżeli niepotrzebne – skreślić

Dr inż. Agnieszka Malinowska 
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Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
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 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

Agnieszka Malinowska

nauk technicznych w dyscyplinie: 
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4. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym
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Uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 
opublikowanych prac naukowych 

o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy 
języku polskim i angielskim). 

. Publikacje stanowiące osiągnięcie

współautorów publikacji.

. Informacje personalne i kontaktowe.

. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami (CD

skreślić 

Hutnicza im. Stanisława Staszica 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Katedra Ochrony Terenów Górniczych,  

Geoinformatyki i Geodezji Górniczej 

z dnia 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie 

w dyscyplinie 

Agnieszka Malinowska 

nauk technicznych w dyscyplinie: 
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Uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 
opublikowanych prac naukowych 

o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy 

osiągnięcie naukowe wynikające z

współautorów publikacji. 

. Informacje personalne i kontaktowe. 

. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami (CD

Hutnicza im. Stanisława Staszica  

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

Wniosek
z dnia 6 maja 2016 roku

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie Nauk Technicznych

w dyscyplinie Geodezja 

nauk technicznych w dyscyplinie: Geodezj
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Uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 
opublikowanych prac naukowych stanowiących 

o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy 

naukowe wynikające z

. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami (CD

Wniosek 
maja 2016 roku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

Nauk Technicznych  

 i Kartografia

Geodezja i Kartografia
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Uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 
stanowiących dokumentację dorobku 

o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy.

. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami (CD- 2 egz) 

Centralna Komisja do Spraw 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  

 

i Kartografia 

i Kartografia 
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4. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym1 ). 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

podpis Wnioskodawcy 

Uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim i angielskim
dokumentację dorobku 
naukowej i popularyz

art. 16 ust. 2 Ustawy.

Centralna Komisja do Spraw 

Stopni i Tytułów

Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego Akademia 
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 

1 ).  

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 
owiązującymi przepisami. 

podpis Wnioskodawcy 

Uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora. 

w języku polskim i angielskim
dokumentację dorobku naukowego 

popularyzacji nauk

art. 16 ust. 2 Ustawy. 

 

Centralna Komisja do Spraw  

Stopni i Tytułów 

Akademia 
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 
owiązującymi przepisami.  
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w języku polskim i angielskim) 
naukowego 

nauki (w 


