
 
 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów     

Wniosek z dnia 11.04.2019 
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego    

w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia    

1. Imię i Nazwisko Paweł Dziekański  

2. Stopień doktora doktor nauk ekonomicznych  

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego        

Ocena efektywności funkcjonowania gmin województwa świętokrzyskiego w świetle ekonomii 

instytucjonalnej (analiza wielowymiarowa), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, ISBN 

978-83-65850-30-0, ss. 290 

4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:  

Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120, 

53-345 Wrocław).    

5. Oświadczam, że zapoznałam(łem) 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:    

Załącznik 1. Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora  
Załącznik 2. Dane personalne i kontaktowe  
Załącznik 3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim 
Załącznik 4. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim 
Załącznik 5. Wykaz opublikowanych prac naukowych    
Załącznik 6. Wykaz cytowań opublikowanych prac naukowych 
Załącznik 7. Udział w konferencjach i seminariach naukowych 
Załącznik 8. Udział w projektach badawczych i innych  
Załącznik 9. Wyszczególnienie innej działalności naukowej (np. recenzje, redakcje) 
Załącznik 10 Informacja o osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których 
habilitant pełnił funkcję promotora pomocniczego, współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami 
naukowymi w kraju lub zagranicą, odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub 
akademickich oraz działalności popularyzującej naukę 
Załącznik 11. Oświadczenie współautorów / współredaktorów prac 
Załącznik 12. Certyfikaty i dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz referencje, inne dokumenty     
Załącznik 13. Dwa egzemplarze pendrive z elektroniczną wersją dokumentacji tożsamej z przedłożonym 
wydrukiem  


