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Wniosek 


z dnia 23.12.2015 r. 


o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 


w dziedzinie NAUK EKONOMICZNYCH w dyscyplinie FINANSE 


1. Imię i Nazwisko Robert Kurek 

2. Stopień doktora! kwalifikacje I stopnia doktor nauk ekonomicznych w zakresie 

ekonomii 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego "Systemy informacyjne nadzoru nad 

zakładami ubezpieczeń". Monografie i Opracowania nr 258. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015 (290 s.), 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław). 

Wydział ZIF UE we Wrocławiu jest uprawniony do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu orazflnanse. 

5. \Vnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Podpis wnioskodawcy 



Do wniosku dołączam dokumentację, przygotowaną według obowiązujących wymogów 

określonych w regulacjach prawnych, która zawiera następujące załączniki: 

1. 	 Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim. 

2. 	 Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim. 

3. 	 Informacje o osiągnięciach naukowo-badawczych, w tym wykaz opublikowanych prac 

naukowych (w języku polskim i języku angielskim). 

4. 	 Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy z instytucjami, organizacjami i 

towarzystwami naukowymi, działalności popularyzującej naukę. 

5. 	 Potwierdzony odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora 

nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. 

6. 	 Dwie płyty CD z elektroniczną wersją wniosku i dokumentów stanowiących załączniki 

do niego, wymienionych w punktach 1-5. 

Oświadczam, że zapoznałem się z przywołanymi we wniosku przepisami i dołożyłem 

wszelkich starań, aby jak najlepiej spełnić wynikające z nich wymagania. W przypadku, 

gdyby przygotowana przeze mnie dokumentacja budziła jednak jakiekolwiek wątpliwości 

oddaję się do dyspozycji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 
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