
Kraków, 19.09.2013 

Dr inż. Łukasz Major 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 

Polskiej Akademii Nauk 

30-059 Kraków 

Ul. Reymonta 25 

Tel. +48-12-2952800 wew. 2832 

 

 

Do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

 

Wniosek 

 

Z dnia 18.09.2013 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Technicznych  

w dyscyplinie Inżynierii Materiałowej 

 

 

1. Imię i Nazwisko: Łukasz Major 

e-mail: l.major@imim.pl 

tel.: (012) 12 2952800 w. 2832 

fax: (012) 2952804 

2. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Inżynieria Materiałowa,  

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/ artystycznego: „Mikrostrukturalna analiza 

mechanizmów zużycia mechanicznego wielowarstwowych powłok 

tribologicznych, przeprowadzona przy wykorzystaniu transmisyjnej mikroskopii 

elektronowej” 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania  

habilitacyjnego: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej  

Polskiej Akademii Nauk 

5. Oświadczam, że nie zamierzam skorzystać z prawa do przeprowadzenia  

przez komisję habilitacyjną głosowania w trybie tajnym. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni  

i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

                                                                             podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

mailto:l.major@imim.pl


Załączniki: 

 

Załącznik 1-  Wypis z dyplomu Doktora Nauk Technicznych uzyskany  

w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk  

Załącznik 2-  Dane personalne i kontaktowe (Curriculum vitae) 

Załącznik 3-  Autoreferat- wersja polska 

Załącznik 4-  Autoreferat- wersja angielska 

Załącznik 5-  Spis publikacji stanowiący cykl publikacji dotyczących 

głównego osiągnięcia habilitanta pt.: „Mikrostrukturalna analiza mechanizmów 

zużycia mechanicznego wielowarstwowych powłok tribologicznych, 

przeprowadzona przy wykorzystaniu transmisyjnej mikroskopii elektronowej”  

z podanym udziałem procentowym habilitanta  

Załącznik 6-  Oświadczenia współautorów dotyczące ich wkładu w powstanie 

publikacji stanowiących podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego 

Załącznik 7-  Spis publikacji- wersja polska 

Załącznik 8-  List of publications- wersja angielska 

Załącznik 9-  Wykaz cytowań z podaniem liczby cytowań i indeksu Hirscha 

Załącznik 10-  Wykaz projektów badawczych ze wskazaniem projektów, 

których habilitant był lub jest kierownikiem 

Załącznik 11-  Współpraca krajowa i zagraniczna 

Załącznik 12-  Współpraca z przemysłem 

Załącznik 13-  Dydaktyka 

Załącznik 14-  Dwa nośniki CD zawierające elektroniczną wersję wszystkich 

przesłanych materiałów 

 


