Kraków, dn. 8 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca (habilitant):
Arkadiusz Radwan
Instytut Allerhanda, Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków
radwan@allerhand.pl
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Wniosek
na podstawie art. 18a ust. 1 Ustawy z dn. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1852), dalej „Ustawa”

o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo
1. Imię i nazwisko:
Arkadiusz Radwan
2. Stopień doktora:
doktor nauk prawnych w zakresie prawa
3. Tytuł osiągnięcia naukowego:
A. Radwan, Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach
kapitałowych, Wydawnictwo C.H. Beck (seria: Instytucie Prawa Prywatnego), Warszawa 2016, ISBN
978-83-255-7995-1 (ISBN e-book 978-83-255-7996-8).
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(Rada WPIA UJ, Collegium Novum pok. 61, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. 126631164, fax:
124231121, email: Krzysztof.Kopacz@uj.edu.pl , prawo@adm.uj.edu.pl ).
5. Zgoda na głosowanie jawne
Wyrażam zgodę na jawne głosowanie Komisji postępowania habilitacyjnego.
6. Oświadczenia w sprawie publikacji wniosku wraz z autoreferatem
Przyjmuje do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zgodnie zobowiązującymi przepisami.

Załączniki:
Dokumenty i materiały wymagane na podstawie § 12 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora, (Dz.U. z dn. 10 listopada 2015 r.), dalej „Rozporządzenie”:
1. Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
poświadczony przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć (w języku polskim)
3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć (w języku angielskim)
4. Informacja o (a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami,
lub doktorantami, (b) współpracy naukowej, (c) odbytych stażach naukowych i (d)
popularyzacji nauki
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych
6. Wykaz wystąpień na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą
7. Oświadczenia o współautorstwie publikacji (komplet)
8. Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego
9. Karta teleadresowa – informacja umożliwiająca bezpośredni kontakt z wnioskodawcą
10. Wniosek z załącznikami w wersji elektronicznej (płyta CD – 2 egz.)

