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Centralna Komisja do Spraw Stopni i 

Tytułów 
 
 

WNIOSEK 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

 

 

Osiągnięcie naukowe (w rozumieniu 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; Dz.U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.) stanowi 

jednotematyczny cykl publikacji  

nt. „Pomiary innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy” 

obejmujący następujące pozycje: 

1. Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, maj 2014 r., ss. 200 
(udział własny – 83,5%). 

2. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli 
państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, ss. 498+xxii. 

Jednostka organizacyjna wskazana do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Nie wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.  

Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

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

obowiązującymi przepisami. 
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1 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Zatrudnienie: Zakład Polityki Gospodarczej – Instytut 
Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 



 

 

 

Załączniki: 

1. Autoreferat na temat osiągnięć naukowo-badawczych. 
2. Author’s summary of achievements in science and research. 
3. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach 

dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki oraz osiągnięciach 
organizacyjnych. 

4. The list of published scientific papers. 
5. Oświadczenie o współautorstwie publikacji. 
6. Dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora. 
7. Dyplomy i wyróżnienia. 
8. Dane kontaktowe. 
9. Najważniejsze publikacje (kserokopie). 
10. Nośnik elektroniczny z zapisem wszystkich ww. dokumentów. 
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