
dr inż. Jerzy Korol 
Zakład Inżynierii Materiałowej 
Główny Instytut Górnictwa 
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 

       Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 
       00-901 Warszawa 
       pl. Defilad 1 (PKiN; p. XXIV) 

 
 
 
 

WNIOSEK 
z dnia 07-09-2016 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska 

 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy wg dowodu tożsamości: Jerzy Korol. 

2. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, nadany uchwałą Rady Wydziału 
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena śladów środowiskowych na przykładzie biokompozytów 
i tworzyw polimerowych” – monografia habilitacyjna. 

4. Do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazuję Radę Naukową Głównego Instytutu 
Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice. 

5. Nie wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek z autoreferatem, skład komisji habilitacyjnej, harmonogram 
przebiegu postępowania oraz uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Oświadczam, że na informatycznym nośniku danych znajdują się kopie dokumentów złożonych 
w formie papierowej (wniosek wraz z załącznikami). 
 
 

        ………………………………………………………… 
         podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki: 
1. Dane osobowe wnioskodawcy/kopia dowodu osobistego. 
2. Poświadczona przez biuro jednostki przeprowadzającej postępowanie kopia dokumentu 
stwierdzającego posiadanie stopnia doktora. 
3. Monografia – osiągnięcia naukowe. 
4. Autoreferat. 
5. Autoreferat w języku angielskim. 
6.Wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacjami o: 
a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami w 
charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów 
doktorskich, 
b) współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami 
ich statutów towarzystwami naukowymi w kraju lub za granicą,  
c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich, 
d) działalności popularyzującej naukę. 
7. Wykaz cytowań z podaniem liczby cytowań i indeksu Hirscha (wydruk z bazy Web of Science). 
8. Nośnik cyfrowy z zapisem wszystkich przedkładanych dokumentów 


