Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów

Wniosek
z dnia 29-06-2018
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

1. Imię i nazwisko: Adam Kern
2. Stopień doktora: uzyskany w 2005 roku na Akademii Medycznej w Poznaniu, na
podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Ocena wyników
warmińsko-mazurskiego programu interwencyjnego leczenia ostrych zespołów
wieńcowych z uniesieniem odcinka ST".
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: "Aspekty kliniczne leczenia chorych ze zwężeniami
zlokalizowanymi w bifurkacjach tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem
dystalnego pnia lewej tętnicy wieńcowej."
4. Wskazanie

jednostki

organizacyjnej

do

przeprowadzenia

postępowania

habilitacyjnego: Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
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.

...........................................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i
angielskim (zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) w formie papierowej i
elektronicznej;
3. wykaz opublikowanych prac naukowych w formie papierowej i elektronicznej – z
uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
4. informacje o:
a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w
toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi,
c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
d) działalności popularyzującej naukę;
5. aktualna analiza bibliometryczna dorobku naukowego przygotowaną przez pracownika
Oddziału

Informacji

Naukowej

i

Czytelni

Czasopism

Biblioteki

Uniwersyteckiej

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
6. prace stanowiące osiągnięcie naukowe w wersji papierowej i elektronicznej;

