
Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytulów

WNlosEK
z DN!A 25 slERPNlA 2015 R.

o WszczEclE PosTEPoWANlA HABIL|TACYJNEGo

W DzlEDzlNlE NAUK HUMANlsTYczNYcH
W DYscYPLl NlE LITERATURoZNAWSTWo

(soRAB!sTYczN E, sLAW!sTYczN E, TEoRETYczN E}

1. Tomasz Derlatka.

2. Doktor nauk humanistycznych (Dr. phil., doctor philosophiae) w zakresie literaturoznawstwa;

profesor junioralny.

3. Tomasz Derlatka, Powiešč z Górnych t užyc: historia, poetyka, ideologia (Praha 2015: Slovanský

ústav, lSBN 978-80-86420-54-7, ss. 1130).

4. Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Wnoszq o przeprowadzenie gtosowania Komisji postepowania habilitacyjnego w trybie jaw-

nym.

6. Przyjmujq do wiadomošci, že wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie

internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytulów, zgodnie z obowiqzujqcymi przepi-

sami.

Juniorprofessor Dr. phil. Tomasz Derlatka

Zalqczniki do niniejszego wniosku:

l.

1.

2.

3.

4.

5.

Zalqczniki w formie pisemnej, numerowane (z podpisem wlasnorqcznym)

Autoreferat w jqzyku polskim w formie papierowej [11 stron].

Autoreferat w jqzyku angielskim w formie papierowej [11 stron].

Wykaz publikacji (tytuty w jqzyku publikacji) w wersji papierowej, z podziatem na okres

do uzyskania stopnia dra i okres nastepujacy do zloženia wniosku [8 stron].

Wykaz publikacji (tytuty w jqzyku angielskim) w wersji papierowej, z podzialem na okres

do uzyskania stopnia dra i okres nastqpujqcy do zloženia wniosku [8 stron].

lnformacja o czlonkostwie w organizacjach naukowych, dzialalnošci dydaktycznej, organi-

zacyjnej, popularyzujqcej naukq, o wspótpracy naukowej, o wyróžnieniach wraz z wykazem

udzialu w konferencjach naukowych (z podzialem na okres do uzyskania stopnia dra i okres

nastqpujqcy do zloženia wniosku) w jqzyku polskim w formie papierowej [7 stron].

Dane teleadresowe [1 strona].6.



ll. Zalqczniki w form ie n iepisem nej, nienu merowa ne

Kopia dyplomu potwierdzajqcego nadanie przez posiadajqcq uprawnienie do nadawania

stopnia naukowego jednostkq w paňstwie czlonkowskim Unii Europejskiej stopnia nauko-

wego Dr. phil. ldoctor philosophiae] [1strona].
Kopia pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyžszego z 1 lipca 2015 r. potwierdzajq-

cego nadanie stopnia Dr. phil. |doctor philosophiae] przez jednostkq posiadajqcq upraw-

nienie do nadawania stopnia naukowego w paňstwie czlonkowskim Unii Europejskiej

[1 stronaj.

Kopie dyplomów (Urkunde oraz Berufung| potwierdzajqcych nadanie tytulu Juniorpro-

fessor (profesor junioralny) oraz powolanie na stanowisko profesora junioralnego [Pro-

fessor als Juniorprofessorj [6 stron].

Dwie [2] ptyty CD-R z nagranymi plikami pdf zawierajqcymi cyfrowe reprodukcje dokumen-

tów wymienionych w punktach l. (1-6) oraz ll. (a-c, e) wrazz reprodukcjq przedmiotowego

wniosku.
przeglqdowy wybór pozostatych osiqgniqč naukowych: przekrojowy wybór pietnastu [15]

artykutów w formacie pdf oraz cyfrowa wersja (plik pdf) zwartej publikacji ksiqžkowej wy-

lqcznego autorstwa.
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