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Politechnika Gdańska' wydzial Mechaniczny
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(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitującego,
w1óranego do przęrowadzenia postępowania)
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pt. ńrrua t
00-901 Warszawa
(Pałac Kultuy i NaŃi' p. xxIV' pok. 240l)

Michal Eugeniusz Klugmann
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Politechnika Gdańśka, wydział Mechaniczny,
Katedra Energetyki i Aparatury PrzemyŚlowej
(miej sce pmcy/jednostka naukowa)

Wniosek
. Ó  ^ i 1  h  a  .

'  a"i" .(.f.:911...fY!.YU .
o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk inłnieryjno-technicznych w dyscyplinieI inłnieńa mechaniczna

określenie osiągnięcia naŃowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia

doktora habilitowanepo

Badania miniszcze|inowych i minikanalowych wymienników ciepła
do zastosowań solarnych

Wnioskuję _ na podstawie aft.227 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szko|rrictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2oI8 r. poz. 1668 ze zm.) _ aby komisja habilitacina podejmowała
uchwałę w spmwie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu Ę*ym/jawnym*2



Z o s t ał em p o info rmowa y' źp :

Ad|ńihistratorem w odni.esieniu do danych osobowych po4skanych w romach postępowania w
sprau)ie nadania stopnia doktofa habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej
z siedzibq w Warszawie (pt Defrtad 1 , XXIV pĘtro' 00-901 Warszawa).
Kohtak za pośrednicdqem e-mail: kancela|ia(d,ńn'qoy'Dl . tel. 22 65ó 60 98 lub i| siedzibie organu.
Dane osobowe będą przetworzane , oparciu o przesłafik wskazafią w an. 6 ust. 1 lit. c)
Rozponądzefiia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z oń. 220 - 22l oraz art.
232 240 ustavy z dnia 20 lipca 2018 roku' Prawo o szkolnict'\ie wższytt1 i hauce, w celu
przeprou,adzenie postpowania o nadaftie stopnia dokora habilitowanego or@ realizdcji praw i
obowią2ków oraz środów odwokuczych pnewidzianych yr 4,m posĘpou,aniu.

Szczegółowa informrcja ńa temat pEeb|aEania danych osobo'|ych || postępou,a iu dostępna jest
na stronie $|M' rdn. g9!.pab!4lą|ĘbL!ą9yi!q:!pi!'Ł!!a!
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Dane wnioskodawcy
Kopia dlplomu
Kopia dec}zji d}Tel1ofa Na]odow€go Centrum Nauki o przyaaniu środków na finansowanie projektu w
rarnach konLusu ,,SONATA 10" o numerze umowy UMO-2015/191D/ST8//032O1

wykaz osiągnięć nautowych albo aq/s'cznych' stanowiących znaczny wk]ad w rozwój ok€ślon€j
d)sc)?liny
Udziały w publikacjach wchodzących w sklad osią8nięcia habilitacinego
wydruki publilacji wchodzących v sk.ład osiłgnięcia habilitaclnego

I Klasyfikacja dziedzin i dysc)plin wg' rozpożądfenia Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 wz€śnia
2018 r' w sprawie dziedzin nauki i d)ŚcĘlin naul(owych oraz dyscplin w zakesie sztuki (Dz. U' z 2018 r. poz'
l8 l8).
, * Niepotrzebne skJeślić'


