Dr Leszek Wieczorek

Centralna Komisja
do Spraw Stopni i Tytułów

Wniosek
z dnia 13 maja 2013r.
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie – nauki prawne, w dyscyplinie - prawo

1. Imię i nazwisko: LESZEK WIECZOREK.
2. Stopień doktora / kwalifikacje I stopnia: DOKTOR NAUK PRAWNYCH.
3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:
ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIE IM W MIEŚCIE
ŚREDNIEJ WIELKOŚCI. KRYMINOLOGICZNA MONOGRAFIA TERENU.
4. Wskazanie

jednostki

organizacyjnej

do

przeprowadzenia

postępowanie

habilitacyjnego:
POLSKA AKADEMIA NAUK, INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, Warszawa (00-330),
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), tel./fax 022 8267853, e-mail: inp@inp.pan.pl.
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.



Zgodnie z wzorem ze strony http://www.ck.gov.pl.
jeżeli niepotrzebne – skreślić.



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.

Załączniki:
Załączniki:
1) Poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne
kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk prawnych.
2) Autoreferat.
3) Autoreferat w angielskiej wersji językowej.
4) Wykaz opublikowanych prac naukowych.
5) Wykaz (w języku angielskim) opublikowanych prac naukowych.
6) Wykaz udziału w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych.
7) Wykaz podejmowanych aktywności w ramach międzynarodowych lub krajowych konferencji
naukowych.
8) Wykaz udziału w komitetach organizacyjnych, komitetach naukowych międzynarodowych lub
krajowych konferencji naukowych.
9) Wykaz otrzymanych nagród i odznaczeń resortowych.
10)
Wykaz udziału w komitetach redakcyjnych i radach programowych czasopism.
11)
Wykaz członkostw w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych.
12)
Informacje innej aktywności w zakresie współpracy z instytucjami, organizacjami i
towarzystwami naukowymi.
13)
Wykaz udziału w pracach grup badawczych.
14)
Wykaz udziału w grantach badawczych.
15)
Wykaz odbytych staży lub wizyt studialnych.
16)
Wykaz osiągnięć w zakresie popularyzacji nauki.
17)
Wykaz wykonanych ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie samorządu
terytorialnego.
18)
Wykaz udziału w pracach ciał doradczych lub grupach roboczych.
19)
Wykaz recenzji publikacji w czasopismach krajowych.
20)
Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych.
21)
Wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD).

