Centralna Komisja
do Spraw Stopni i Tytułów

Wniosek z dnia 15 kwietnia 2019
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie Nauk Społecznych w dyscyplinie Psychologia

Imię

1.

i Nazwisko:
Aleksandra Błachnio

2.

Stopień

naukowy:

doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii

3.

Tytuł osiągniecia

naukowego:

Wyjaśnienie zmienności

poczucia jakości życia osób na różnych etapach procesu starzenia się
w oparciu o czynniki podmiotowe

Opisane w monografii:
Aleksandra Błachnio, Potencjał osób w starości. Poczucie jakości życia w procesie starzenia się, Bydgoszcz
2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ss. 432 ISBN 978-83-8018-248-6
4.

Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia

postępowanie

habilitacyjnego:

Uniwersytet Gdański- Instytut Psychologii

S.

Wnoszę

o głosowanie komisji

6.

Przyjmuję

do wiadomości,

że

postępowania

habilitacyjnego w trybie jawnym.

wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.

Oświadczam, że zapoznałam się

z klauzu lą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych w

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów- zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu

związku

z przetwarzaniem

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO)- dostępną na stronie www.ck.gov.pl.

podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

l.

Poświadczona

2.

Autoreferat (w języku polskim)

3.

Autoreferat (w języku angielskim)

kopia dyplomu doktorskiego
verte

4.

Wykaz prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej, odbytych
lub zagranicznych

S.

Załączniki
stażach

6.

ośrodkach

stażach

krajowych

naukowych lub akademickich i popularyzacji nauki

do wykazu prac naukowych oraz informacji o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej, odbytych

krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich i popularyzacji nauki

Dane kontaktowe

7.

Nośnik

8.

Monografia- Aleksandra Błachnio, Potencjał osób w starości. Poczucie jakości życia w procesie starzenia
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ss. 432 ISBN 978-83-8018-248-6

z ww. dokumentami w wersji elektronicznej (2 egzemplarze)
się,

Bydgoszcz 2019:

