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Wniosek  

z dnia 01 marca 2019 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo 

 

 

 

1. Imię i nazwisko: Ireneusz Marzec 

2. Stopień naukowy: doktor nauk technicznych 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i 

betonowych z zastosowaniem praw materiałowych dla betonu z nielokalnym 

osłabieniem 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

 Politechnika Gdańska  

 ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

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

6. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

– dostępną na stronie www.ck.gov.pl. 

 

 

 

         …................................. 

         Podpis Wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

1. Życiorys i dane kontaktowe 

2. Kopia dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych 

3. Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej 

w języku polskim 

4. Autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej 

w języku angielskim 

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy naukowej i popularyzacji nauki 

6. Oświadczenie dotyczące poprzednich wniosków habilitacyjnych 

7. Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, określające 

ich indywidualny wkład w powstanie publikacji 

8. Kopie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

9. Wersja elektroniczna składanego wniosku wraz z załącznikami (płyta CD) 

  



 

Spis dokumentacji zawartej we wniosku o przeprowadzenie  

postępowania habilitacyjnego dr inż. Ireneusza Marzec 
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