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Wniosek 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie Nauki o Ziemi w dyscyplinie geografia 

 

1. Imię i Nazwisko Justyna Chodkowska-Miszczuk 

2. Stopień doktora Nauk o Ziemi, specjalność geografia 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

Chodkowska-Miszczuk, J., 2019, Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle 
koncepcji zakorzenienia, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 231. 
ISBN 978-83-231-4168-6 

4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowania  habilitacyjnego:  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Nauk o Ziemi 

Ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń 

 

5. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – zgodnie 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. 
 

 
                                                                                        (podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. Dane osobowe i kontaktowe 
2. Poświadczona kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora Nauk o Ziemi, specjalność geografia 
3. Autoreferat przedstawiający opis działalności, dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim 
4. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim (Summary of accomplishments 
presenting a description of scientific activities and achievements) 
5. Wykaz dorobku habilitacyjnego (wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki) 
6. Monografia naukowa: Chodkowska-Miszczuk, J., 2019, Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle 
koncepcji zakorzenienia 
7. Kopie wybranych publikacji 
8. Potwierdzenie analizy bibliometrycznej dorobku naukowego (wraz z analizą cytowań) przeprowadzonej w Sekcji 
Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersyteckiej UMK 
9. Płyta CD (x2) zawierająca elektroniczne wersje przedkładanych dokumentów  

http://www.ck.gov.pl/

