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Wrocław, 9 grudnia 2015 r. 

 

dr Elżbieta Klat - Górska 

adiunkt 

Zakład Prawa Cywilnego  

i Prawa Międzynarodowego Prywatnego 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytet Wrocławski 

       

 

      Centralna Komisja  

      do Spraw Stopni i Tytułów 

      Sekcja I Nauk Humanistycznych  

      i Społecznych 

      pl. Defilad 1 

      00 - 901 Warszawa 

 

 

Wniosek 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w  obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych  

w zakresie dyscypliny prawo 

 

na podstawie art. 18a ust. 1- 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, 

z późn. zm.) i § 12 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 1842) 

 

1. Imię i nazwisko: 

 Elżbieta Klat - Górska 

2. Stopień doktora/ kwalifikacje I stopnia: 

 doktor nauk prawnych w zakresie prawa 
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3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

 Autorstwo monografii pt.: 

 „Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej”, 

 Warszawa 2015.  

 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego: 

 Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

 Uniwersytetu Wrocławskiego 

    ul. Uniwersytecka 22/26, 50- 45 Wrocław 

 

5. Wnoszę o przeprowadzenie głosowania w komisji habilitacyjnej w trybie jawnym. 

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

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

z obowiązującymi przepisami prawa. 

  

         
        podpis wnioskodawcy 

   

Załączniki: 

1)   poświadczona przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego 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 naukowych w języku polskim;  

5) wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim; 

6)   informacje o: 

a)  osiągnięciach dydaktycznych,   

b)  współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi, będącymi zgodnie 

z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi,  

c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, 

d) działalności popularyzującej naukę; 

7. wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami w formie 

elektronicznej (karta pamięci). 

 

 

 


