Centra lna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów

Wniosek
z dnia 20.08.20 I S
o przeprowadzenie postępowania habilitacyj nego
w dz iedz inie nauki medyczne w dyscyplinie biologia medyczna

I.

Imi ę

i Nazwisko Anna Balcerzyk

2. Stopień doktora! kwalifikacje I sto pnia doktor nauk medycznych! magister biologii
3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

Jednotematyczny cykl publikacji pt. "Ocena wariantów polimorficznych wybranych genów u
dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu."
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego
Wydział

Farmaceutyczny z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Ś ląski

Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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6. Przyj muję do w iadomośc i , i ż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisj i do Spraw Stopni i Tytułów, zgodn ie z obowiązującymi przepisami .
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podpis Wnioskodawcy
Zalącznik i :

I. Kopia dokumentu stw i erdzającego posiadanie stopnia doktora.
2. Autoreferat w języku polskim.
3. Autoreferat w języku angielskim.
4. Wykaz opubl ikowanych prac naukowych w języku polskim oraz informacje o os i ągni ęciac h dydaktycznych,
współpracy z ośrodkami badawczymi, towarzystwami naukowymi oraz o działalno śc i popu l aryzującej naukę .
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych w języku angielskim oraz informacje o osiągn i ęc i ach
dydaktycznych, współpracy z ośrodkam i badawczymi, towarzystwami naukowymi oraz o dzialalności
popularyzującej nauk ę.

6. Oś wia dcze nia współautorów określające indywidualny wk ł ad ka1dego z nich w powstanie prac wchodzących
wsklad jednotematycznego cyklu publikacj i.
7. Oświadczenie w sprawie sprawowania opieki naukowej nad doktorantem.
8. Dane kontaktowe.
9. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego, opracowana przez Bibliotekę Główną Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
10. Opinia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.
11 .2 Płyty DVD z we rsją e l ektron i czną wniosku wraz z zał ącznikami.

