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Wniosek
z dnia 18 marca 2019 r.

o przeprowadzen i e postępowan ia habi l itacy.j nego
w dziedzinie Nauki Rolnicze w dysci;plinie ochrona i Kształtowanie Środowiska

lrnię i Nazi'visko: Marcin Sidoruk.
Stopień dol<tora: Doktor nauk ro|niczych w zakresie kształtowania śroclowiska.
Tytuł osiągnięcia naukowego: ,,WpĘw technologii gospodarowania woclą w hodowli pstrąga
tęczowego (oncorhynchus mykiss, Walbuum 1792) najakość wód powierzchniowych''.
Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnógo: Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Ńarminsko-Mazurski w olsztynie, ul.
Michała Oczapowskiego 8, l0-719 olsztyn.
Wr"roszę o głosowanie Kornis.ji rv postępowaniu habilitacy'jnyrn w trybie jawnym.
Prz1,jmLr1ę do wiadolności. iz wniosek wraz Z autoreferateIx Zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Kornisjido Spraw Stopni iT'ytułów. zgodnie zobowiązującymiprzepisarlri'
oświadczam, Że zapoznałem się zkl.auzulą inforrnacyjną (RoDo) dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów -zgodnie z Rozporządzenietl-l
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia27 kwietnia 2O16 r. w sprawie oclrrony osób
ftzycznych w związku z przetsvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłvwLt
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwF. (RoDo) - dostępną na stronie www.ck.gov'pl.
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l. Kopia oc1pisu dr'plorllLl uzvsktLnia stopniir naukorvego doktclra rv zakresie ksztaltorvania śroilorł,iska.
2. Autoref'erat rł .jęz1,ku polskinl.
2a. ALltoret-erat lr' 

_j ęzyku angielski m'
3. W1'kaz opublikorvanych prac naukorvyclr lub twórcz1'ch prac zarvodorvych albo clokumentac.ję dorobku

aftystycznego rvraz z zapisenl dzieł artystycznych odporviedninl ze wzglęclu na rodza.| clzieła i rr'raz z cltlkLlnrcntacją
ich publiczne.j prezentac.ji. sporządzone rv sposćlb ut'vzględnia.jący krr'teria ocenv osiagnięć olireślone lv przepisaoh
rvvdanych na podstarvie art. I 6 ust. 4 ustaw)'.

1. Kopie pubJikacji por.viązan1'ch tematycznie sLanowlących osiągnięcie nzru]<orve.
5. ośrviadczenia lr'spółautorów prac zbiorowvch (r'vchodzących rv skłacl .jednotenlatyr:zncgo cr'klLr publikac.ji)

określające ich iIldvwiclualny w,kład rv powstanie publikac.ji.
6. Kopie l0 Najlvaznie.jsz1,'ch publikac.ii u'niosku.jąccgo.
7. Dane clsobclrł,e i korrtaktorve lvnioskoda.'ł'cy.
8' Wniosek v'razzalącznlkanli w fbrnlie elektronicznej (2 płyty'CD)
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podpis wnioskodawcy


