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z dnia 22.01.2019

o ppeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk o zdrowiu

1. Imię i nazwisko

Anna Bogusława Pilewska-Kozak

2. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, WYdział Lekarski z

oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medyczrrej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w

Lublinie z dńa25 listopada 2004 t -

3.Tytuł osiągnięcia naŃowego - cykl publikacji powiąanych tematycznie nt,:

Uwarunkowania zdrowia kobiet imężctyznw aspekcie biologicznym, psychologicznYm i

społecznym

4,Wskazanie jednostki orgańzacyjnej do przeprowadzeńa postępowanie habilitacYjnego

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1,20-059

Lublin

5. przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowanY na

stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z

obowiązuj ącymi przepisami.

podpis wnioskodawcy



Zał,4czxlru

Załącznik 1. Odpis dyplomu doktora nauk medycznych

Załącznik2. Autoreferat w j. polskim

Załącznik3. Autoreferat w j. angielskim

Załącznik 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych

z uwzględnieniem wymagń określonych w Rozporządzeńu Ministra NaŃi

i Szkolnictwa Wyższego z dńa 1 września 20ll r. w sprawie kryteriów oceny

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (DZ. U.

nr 196, poz. 1165)

Załącznik5. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski

Załącznik 6. Anatiza bibliometryczna dorobku naukowego przygotowana ptzez Dziń

Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycmego w Lublinie

Załącznik7. Wersje pełnotekstowe prac składających się na osiągnięcie naukowe

Załącznik 8. Oświadczeńa autorów o indywidualnym wkładzie w publikacje wskazanych

jako osiągnięcie naŃowe w rozumieniu art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 14 marca

2003 roku o stopniach naukowych i §rtule naukowym oraz stopniach i tytrrle

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 zpóźn. zrn.)

Załącznik9. Dwie płyty CD zawieĄące elektroniczną wersję wniosku wraz z zńącnltkalni.


