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Wniosek
z 22.08.2013 r.
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia
1. Imiona i nazwisko: Łukasz Bogdan Głowacki.
2. Stopień doktora: w dziedzinie nauk biologicznych, w zakresie ekologii, na podstawie rozprawy
doktorskiej „Różnorodność ekologiczna na przykładzie ryb w rzekach nizinnych" nadany uchwałą
Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2007
roku (Nr 3971).
3. Uprzejmie proszę o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w obszarze nauk
przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie ekologia, zgodnie z nowym
trybem przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (Dz. U. Nr 204 poz. 1200 z dnia
22 września 2011 r.).
Osiągnięcie naukowe, przedłożone do oceny, o którym mowa w art. 16 ust. 2 z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm., Dz. U. z
18 marca 2011 r. Nr 84, poz. 455), stanowi cykl 5 publikacji pod wspólnym tytułem: „Estymatory i
predyktory bogactwa gatunkowego i bioróżnorodności oraz ich zastosowanie do oceny
(meta)zespołów ryb wzdłuż rzek znajdujących się pod wpływem czynników
antropogenicznych", oraz inne elementy dorobku naukowego (przedstawione w załącznikach).
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
5. Nie wnoszę o przeprowadzenie głosowania komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek oraz autoreferat zostaną opublikowane na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpis wnioskodawcy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wniosku załączam:
1) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie
stopnia doktora (Zał./App. 1);
2) Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych wnioskodawcy w języku
polskim (Zał./App. 2);
3) Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych wnioskodawcy w języku
angielskim (Zał./App. 2A);
4) Wykaz prac naukowych wnioskodawcy w języku polskim (Zał./App. 3);
5) Wykaz prac naukowych wnioskodawcy w języku angielskim (Zał./App. 3A);
6) Informacje na temat innych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w języku
polskim (Zał./App. 4);
7) Informacje na temat innych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w języku
angielskim (Zał./App. 4A);
8) Odbitki publikacji przedłożonych od oceny osiągnięcia naukowego wnioskodawcy wraz z
oświadczeniami współautorów (Zał./App. 5);
9) Dwa egzemplarze kompakt dysku z elektroniczną wersją wszystkich dokumentów.

