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Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych
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00-901 Warszawa

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r, o stopniach naukowych i
tl,tule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dr. U. z2016 r., poz. 882 ze zm.)

orazprzepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ż6 vłrześnia
2016 r. w sprawie szczegóŁowego trybu i warunków przeprowadzaniaczynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz. U, z 2016 r., poz. 1586) wnoszę o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w obszarze
nauk społecznych, w dziędzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej prawo.

Jako osiągnięcie, o którym stanowi art. 16 ust. 2 ustawy z dnta 14 marca 2003 o

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki wykazuję
monografię mojego autorstwa pod tytułem Wspólne przedsiębiorstwo a ryzyko konkurencyjne
w świetle prawa antymonopolowego,C. H. Beck, Warszawa 2017, ss. 366 (ISBN: 978-83-255-
9730-6)

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy jako jednostkę organizacyjną uprawioną do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziędzinię nauk prawnych w zakresię
prawa właściwą do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazuję Radę Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul, Uniwersy,tecka22l26,50-
146 Wrocław).

Zgodne z § Iż ust. 2 Rozporządzęnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnta26
wrzęśnia 2016 t. w sprawie szczegółowego trybu i waruŃów przeprowadzania czynności w
ptzewodzie doktorskim, habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.
U.20l6,poz. 1586) przedstawiam wymaganę dokumenty stanowiące zŃączniki do niniejszego
wniosku.

Jednocześnie wnoszę o przeprowadzęnie głosowania w komisji habilitacyjnej w trybie
jawnym.

Przyjmuję do wiadomości, ze niniejszy
opublikowany na stronie internetowej Centralnej
zgodnie z obowiryującymi przepisami.

wniosęk wraz z autoreferatem zostanie
Komisji ds. Stopni i Ty,tułów Naukowych,



Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim
3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku

angielskim
4. Wykaz opublikowanych prac naukolyych
5. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji

nauki
6. Dane kontaktowę wnioskodawcy
7. Wniosęk wrazzzŃącznikami (1-6) w formie elektronicznej na dwóch płytach CD
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