
Centralna Komisja  

                                                                                                         do Spraw Stopni i Tytułów 

 

dr Małgorzata Lotko 

Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości 

Wydział Ekonomiczny 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

                                                                                                  

Wniosek 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie: nauki ekonomiczne, w dyscyplinie: towaroznawstwo 

 

1. Imię i nazwisko: Małgorzata Lotko. 

2. Stopień doktora: doktor nauk ekonomicznych. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy 

w organizacjach odpowiedzialnych społecznie, Wydawnictwo Instytutu Technologii 

Eksploatacji, Radom 2015. 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do postępowania habilitacyjnego: 

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym. 

6. 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. Załącznik 1 – Kopia dyplomu doktora nauk ekonomicznych poświadczona przez Wydział 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni 

2. Załącznik 2 – Autoreferat w języku polskim przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) 

3. Załącznik 2A – Autoreferat w języku angielskim przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) 

4. Załącznik 3 – Wykaz opublikowanych prac naukowych z uwzględnieniem wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 roku w sprawie kryteriów 

oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165) 

5. Załącznik 4 – Informacje o innych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

działalności popularyzującej naukę 

6. Egzemplarz osiągnięcia naukowego 

7. 2 nośniki elektroniczne z zapisem przedkładanych dokumentów, w tym z elektroniczną wersją 

osiągnięcia naukowego 


