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Wniosek 

z dnia 4 czerwca 2014r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej 
 

 

1. Imię i nazwisko:   Agnieszka  Zalewska - Meler 

2. Stopień: doktor nauk o kulturze fizycznej 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość 

zawodowa nauczycieli kultury fizycznej (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, ss. 354) 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w 

Katowicach,     ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.  

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

stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

                                                                                

                    Słupsk, dnia 4 czerwca 2014r.  ………………….…………………………………. 
                                                                                                                                                     Podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej poświadczona 

przez jednostkę nadającą – Akademie Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; oświadczenie 
dotycząca wcześniejszego ubiegania się o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego. 

2.    Autoreferat przedstawiający opis dorobku naukowego habilitanta  w języku polskim. 

2a.   Autoreferat przedstawiający opis dorobku naukowego habilitanta  w języku angielskim. 
3. Oświadczenia współautorów pracy zespołowej dotyczące wkładu własnego w jej powstanie. 
4. Wykaz opublikowanych prac (wersja w języku polskim).  

5. Wykaz opublikowanych prac (wersja w języku angielskim). 
6. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego sporządzona przez jednostkę zatrudniająca habilitanta. 

7. Informacje dotyczące działalności habilitanta na rzecz popularyzacji nauki i współpracy ze 
środowiskiem. 

8. Informacje o zrealizowanych grantach, odbytych stażach, udziale habilitanta w konferencjach i 

sympozjach naukowych oraz warsztatach. 
9. Rekomendacja Rady Wydziału jednostki zatrudniającej dotycząca wszczęcia procedury habilitacyjnej 

oraz potwierdzenie o pokryciu jej kosztów.  

10. Dane personalne umożliwiające kontakt z habilitantem i jednostką zatrudniającą. 

11. Elektroniczna wersja wniosku z załącznikami (zapis na płycie CD – 2 egz.). 


