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WNIOSEK 

z dnia 23 sierpnia 2018 roku 

O przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie Nauk Technicznych 

w dyscyplinie Geodezja i Kartografia 

 

1. Imię i nazwisko: Tadeusz Szczutko 

2. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i Kartografia 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

 Jako podstawowe osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 pkt 1) ustawy  

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) wskazuję monografię autorską:  

Szczutko T., Realizacja polowego wzorca długości z wykorzystaniem pomiarów GNSS 

na przykładzie bazy „Wisła”, Monografia wydawnictw naukowych Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydawnictwa AGH 2018,  

ISBN: 978-83-7464-967-4. 

 Jako uzupełnienie podstawowego osiągnięcia naukowego zgodnie z art. 16 ust. 2  

pkt 2) Ustawy - „zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, 

technologiczne”  przedstawiam: trzy projekty dotyczące realizacji baz do testowania 

dalmierzy elektrooptycznych. 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego: 

      Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym 

6. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 
        ………………………………….. 

         

         podpis Wnioskodawcy 
 



 

 

Załączniki: 

 

1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora. 

2. Autoreferat (w języku polskim i angielskim). 

2.1.Monografia stanowiąca osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy. 

2.2.Załączniki do autoreferatu dotyczące uzupełnienia podstawowego osiągnięcia 

naukowego. 

2.3.Oświadczenie współautora dotyczące uzupełnienia podstawowego osiągnięcia 

naukowego. 

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz 

informacja o osiągnięciach naukowych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki. 

4. Informacje personalne i kontaktowe. 

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


