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Wniosek
z dnia 27 stycznia 2012
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia
Zwracam się z uprzejma prośbą o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w stosunku
do mojej osoby według procedury zgodnej z ustawą od dnia 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytułach
naukowych oraz o tytułach w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U
nr 84, poz. 455) w dyscyplinie naukowej geologia, w obrębie dziedziny nauk o Ziemi, w
obszarze nauk przyrodniczych.
Stopień doktora uzyskałam w 1993 roku na Uniwersytecie Moskiewskim (MGU) jako
kandydat nauk geologicznych i mineralogicznych oraz w 2010 roku w Wolnym
Uniwersytecie w Amsterdamie jako PhD (Doktor of Philosophy) w zakresie nauk o Ziemi i
Życiu.
Podstawa do rozpoczęcia postępowania habilitacyjnego jest artykuł naukowy mojego
autorstwa Palaeobiogeographical and palaeobiological aspects of mid- and Late Cretaceous
ammonite evolution and bio-events in the Russian Pacific. Scripta Geologica, 2011, vol. 143,
p. 15-121.
Jako jednostkę wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego proponuję
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Z wyrazami szacunku

Elena Yazykova
Załączniki:
(w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej)
1. Odpis dokumentów posiadania stopnia doktora wraz z dokumentami potwierdzającymi zgodność nadanego
za granicą tytułu z odpowiednim stopniem doktora nadanego w Polsce.
2. Autoreferat przedstawiający opis mojego dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim i angielskim)
3. Wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim i angielskim)
4. Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami
naukowymi oraz działalności popularyzującej naukę (w języku polskim i angielskim).
5. Dane osobowe i adresowe.
6. Egzemplarz publikacji stanowiącej rozprawę habilitacyjną

