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Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

Plac Defilad 1 

00-901 Warszawa 

 

Wniosek 

z dnia 2 lutego 2018 roku 

o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce 

 

1. Imię i nazwisko: ANNA CZYŻ 

2. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce 

nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 grudnia 

2008 roku. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Współpraca regionalna państw Grupy 

Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018 (monografia autorska). 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia 

postepowania habilitacyjnego: Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 

Katowice. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 



 

 

…………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 

1. Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie nauk o polityce 

2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w 

języku polskim 

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w 

języku angielskim 

4. Wykaz dorobku habilitacyjnego po uzyskaniu stopnia doktora w języku 

polskim 

5. Wykaz dorobku habilitacyjnego po uzyskaniu stopnia doktora w języku 

angielskim 

6. Wykaz krajowych i międzynarodowych konferencji, w których 

uczestniczyłam w latach 2009-2017 wraz z wykazem wygłoszonych 

przeze mnie referatów w języku polskim 

7. Wykaz krajowych i międzynarodowych konferencji, w których 

uczestniczyłam w latach 2009-2017 wraz z wykazem wygłoszonych 

przeze mnie referatów w języku angielskim 

8. Oświadczenia o współredakcji pracy naukowej, o współautorstwie pracy 

naukowej 

9. Informacje o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece 

naukowej nad studentami w charakterze recenzenta prac dyplomowych 

oraz nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego wraz z 

wykazem przewodów doktorskich w języku polskim 

10. Dwa egzemplarze płyty CD z elektroniczną wersją wniosku wraz z 

załącznikami 


