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WNIOSEK  

Z dnia 06.02.2019 roku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk technicznych 

w dyscyplinie: Budownictwo 

 

1. Artur Nowoświat 
2. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, nadany uchwałą Rady 

Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z dnia 13.07.2005 r. 
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Monografia pt. 

Zastosowanie metod perturbacyjnych w ocenie akustycznej wnętrz do odbioru 

dźwięku słownego 

Wydawca: Politechnika Śląska. 

Gliwice, 2019 r. ISBN 978-83-7880-607-3 

4. Do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazuję 

 

Radę Wydziału Budownictwa, 

Politechnika Śląska w Gliwicach, 

ul. Akademicka 5, 

44-100 Gliwice 

 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym* 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek z autoreferatem, skład komisji habilitacyjnej, 

harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwała o nadaniu lub odmowie nadania 

stopnia doktora habilitowanego zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Oświadczam, że na informatycznym nośniku danych znajdują się kopie dokumentów 

złożonych w formie papierowej (wniosek wraz z załącznikami). 

 

 

 

 

podpis wnioskodawcy 



Załączniki do wniosku: 

Załącznik nr 1. Informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z wnioskodawcą 

Załącznik nr 2. Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora 

Załącznik nr 3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnieć naukowych (wersja w 

języku polskim) 

Załącznik nr 4. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnieć naukowych (wersja w 

języku angielskim) 

Załącznik nr 5. Monografia dokumentująca osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę do 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

Załącznik nr 6. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, 

oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki 

Załącznik nr 7. Wykaz cytowań 

Załącznik nr 8. Informacja o sprawowanej opiece naukowej w charakterze promotora 

pomocniczego w przewodzie doktorskim 

Załącznik nr 9. Wykaz wykonanych prac usługowych i badawczych 

Załącznik nr 10. Wykaz wykonanych recenzji 

Załącznik 11. Elektroniczna kopia wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oraz 

załączników 1-11 

 

 

 

 

podpis wnioskodawcy 

 


