
          Kraków, 10.02.2014 

 

 

Centralna Komisja 

do Spraw Stopni i Tytułów 

Plac Defilad 1 (PKiN) 

00-901 Warszawa 

 

Wniosek  

z dnia 10.02.2014 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie NAUK HUMANISTYCZNYCH, w dyscyplinie ARCHEOLOGIA 

 

1. Imię i nazwisko: Anita Szczepanek. 

 

2. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii: 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – 2001 r. 

 

Magister archeologii - 1997 - Instytut Archeologii UJ. 

 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w odniesieniu do 

mojej osoby w oparciu o wskazane osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 

 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

 

Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne  
 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego: 

Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 

ul. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów. 

 

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. 

 

podpis 
 

Załączniki: 

Załącznik 1: dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora. 

Załącznik 2: dane osobowe 

Załącznik 3: autoreferat w języku polskim. 

Załącznik 4: wykaz opublikowanych prac naukowych w języku polskim. 

Załącznik 5: autoreferat w języku angielskim. 

Załącznik 6: wykaz opublikowanych prac naukowych  w języku angielskim. 

Załącznik 7: publikacja habilitacyjna – osiągnięcie naukowe 

Załącznik 8: 2 płyty CD z elektroniczną wersją wniosku oraz załączników 1-8. 

 



 

          Cracow, 10.02.2014 

 

 

Central Committee 

for Degrees and Titles 

Plac Defilad 1 (PKiN) 

00-901 Warsaw 

 

 

Request for habilitation 

in a area of HUMANITIES, discipline ARCHAEOLOGY 

 

1. Name: Anita Szczepanek 

 

2. Degree of PhD in biological sciences (biology): 

Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences – 2001. 

 

1997 - MA in archaeology, Institute of Archaeology,  

Faculty of History, Jagiellonian University 

 

I request the initiation of the habilitation procedure with regard to my person based on 

indicated achievements pursuant to art. 16.2. of the 14 March 2003 law on academic 

degrees and title and degrees and title in art (Journal of Laws No. 65, item. 595 with 

amendments). 

3. The title of the scientific achievement: 

 

The Archaeothanatology of Mass Graves from Prehistory to Modern Times 
 

4. The organizational unit selected to carry out the habilitation procedure: 

Faculty of Sociology and History University of Rzeszów 

Rejtana street 16c; 35-959 Rzeszów 

 

5. I move for an open vote of the Committee on the habilitation procedure. 

 

6. I acknowledge that my Application with the Summary of Professional Achievements 

will be published on the web page of the Central Committee for Degrees and Titles in 

accordance with applicable regulations. 

signature 

 

 

 
Annexes: 

Annex 1: PhD diploma. 

Annex 2: Personal data 

Annex 3: Summary of Professional Achievements (Autoreferat) in Polish. 

Annex 4: list of papers  in Polish. 

Annex 5: Summary of Professional Achievements (Autoreferat) in English. 

Annex 6: : list of papers  in English. 

Annex 7: the habilitation achievement. 

Annex 8: 2 CD disc with an electronic version of the Application and Annexes 1-8 

 


