
Dr i nż. Artur Wójcik 
stopień naukowy, Imię nazwisko 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżyn ierii Produkcji l Energetyki 
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 
ul. Balicka 120, 30-149 Kraków 
miejsce zatrudnienia, adres 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 
pl. Defilad l {PKiN) 

00 - 901 Warszawa 

WNIOSEK 
z dnia 21.03.2019 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn 

l. Imię i nazwisko: Artur Wójcik 

2. Stop i eń doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploat acja M aszyn nadany 
uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w dniu 25 stycznia 2006. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: M odelowanie własności tribologicznych wybranych 
materiałów ziarnistych - cykl publikacji powiązanych tematycznie. 

4. Do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazuję Radę Wydziału Mechanicznego 
Pol itechniki Krakowskiej z siedzibą przy Al. Jana Pawła 11 37, 31-864 Kraków 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Oświadczam, że zapoznawałem się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - zgodn ie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)- dostępną 
na stronie www.ck.gov.pl. 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

Dane kontaktowe wnioskodawcy, obejmujące 1m1ę i nazwisko, adres 
zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail i nr telefonu; 
Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora; 
Autoreferat, przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w 
szczególności określonych w art.l6 ust.2 ustawy o stopniach i tytule 
naukowym, w języku polskim; 
Autoreferat, przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w 
szczególności określonych w art.l6 ust.2 ustawy o stopniach i tytule 
naukowym, w języku angielskim; 
Wykaz dorobku habilitacyjnego, sporządzony w sposób uwzględniający 

kryteria oceny osiągnięć określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie kryteriów oceny 
osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
(Dz. U. Nr 196, poz. 1165) wraz z informacjami o: 
a) osiągnięciach dydaktycznych, 
b) współpracy naukowej, 
c) działalności popularyzującej naukę, 
d) działalności organizacyjnej; 
Kopie prac stanowiących osiągnięcie naukowe; 
Oświadczenia współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich 
w powstanie prac, stanowiących osiągnięcie naukowe wnioskodawcy; 
Wydruk z baz Web of Science, Scopus i Google Scholar wykazu cytowań z 
podaniem liczby cytowań i indeksu Hirscha; 
Kopie dyplomów, potwierdzających otrzymanie nagród za działalność 

naukową oraz informacje o kierowaniu projektami. 
Kopie certyfikatów, potwierdzających nabycie umiejętności w realizacji badań 
naukowych (warsztaty i szkolenia); 
Elektroniczna wersja składanego wniosku wraz z załącznikami nrl + nr9 (2 
płyty CD-ROM). 


