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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
 
 

 
WNIOSEK  

O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 
 

W DZIEDZINIE NAUKI CHEMICZNE W DYSCYPLINA OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

1. Imię i Nazwisko:  Małgorzata Szewczyńska 
2. Stopień doktora: nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska 

uzyskany w 2003 roku w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym 
Instytucie Badawczym 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Chemicznie szkodliwe substancje zaadsorbowane na cząstkach 
zawieszonego pyłu wtórnego  

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego: 
Wydział Chemii  
Uniwersytet Gdański 
ul. Wita Stwosza 63 
80-308 Gdańsk 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. 
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 wykonawcy 
 
 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
Załącznik 1 
Dokumentacja do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w języku polskim 
obejmująca: 

• Dane personalne 
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• Informacje o posiadanych dyplomach i uzyskanych stopniach naukowych 
• Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 
• Autoreferat – przebieg pracy naukowej oraz dorobek naukowy z wyłączeniem prac 

wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej: 
o Zainteresowania zawodowe i naukowe 
o Dorobek naukowy – dane naukometryczne:  
o Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), 

zgodnie z rokiem opublikowania 
o Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS)  
o Analiza cytowań wg Scopus  

• Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych 
• Działalność dydaktyczna w Centrum Edukacyjnym w Centralnym Instytucie Ochrony 

Pracy –Państwowym Instytucie Badawczym  
• Odpis dyplomu doktorskiego  
• Oświadczenia współautorów o ich wkładzie w powstanie danej publikacji – 

zestawienie 
• Oryginały oświdczeń współautorów  

 
Załącznik 2  
Dokumentacja do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w języku angielskim  

 
Załącznik 3 
Omówienie najważniejszych osiągnięć prac wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej w języku 
polskim, a także kopie prac wchodzących w skład rozprawy 

 
Załącznik 4 
Omówienie najważniejszych osiągnięć prac wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej w języku 
angielskim 

 


