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Wniosek 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rybactwo 

 
 

1. lmię i nazwisko: Krzysztof Kupren 
2. Stopień doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo 
3. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Allometryczne wzorce wzrostu w badaniach wczesnej 
ontogenezy wybranych gatunków ryb” 
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 
Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym 
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 

 
                                                                                                                           Z wyrazami szacunku  

 

   
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - potwierdzona kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora 
Załącznik nr 2 - autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych ze szczególnym 
uwzględnieniem osiągniecia naukowego określonego a art. 16 ust2 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. Dz.U.Nr. 
65,poz. 595, z późn. zm.) wraz z omówieniem osiągnięć w zakresie popularyzowania nauki, działalności 
dydaktycznej w języku polskim (2a) i w języku angielskim (2b) 
Załącznik nr 3 - kopie publikacji wchodzących w skład osiągniecia naukowego stanowiącego podstawę 
przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego.  
Załącznik nr 4 – oświadczenia wnioskodawcy oraz wszystkich Współautorów publikacji, wchodzących w skład 
osiągniecia naukowego, ukazujące indywidualny wkład każdego z nich w ich powstanie. 
Załącznik nr 5 - wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o 
osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki 
Załącznik nr 6 – dane kontaktowe wnioskodawcy. 
Załącznik nr 7 - kopie wybranych artykułów naukowych z dorobku wnioskodawcy 
Zalącznik nr 8 - płyta CD zawierająca wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami. 


