
Politechnika Czestochowska 

ul. J.H. Dabrowskiego 69 
41-201 Czestochowa 

(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitujgcego, 

wybranego do przeprowadzenia postepowania) 
za posrednictwem: 

Rady Doskonalosci Naukowej 

pl. Defilad 1 

00-901 Warszawa 

(Patac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401) 

  

Zbigniew Marszatek 

(imie 1 nazwisko wnioskodawcy) 

Politechnika Slaska 
Wydziat Matematyki Stosowanej 

Katedra Zastosowan Matematyki 

i Metod Sztucznej Inteligencji 

ul. Kaszubska 23 

44-100 Gliwice 

Zbigniew.Marszalek @ polsl.pl 

3 

(miejsce pracy/jednostka naukowa) 

  

Whiosek 

z dnia 25-10-2019 

0 przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i 

telekomunikacja 

Okreslenie osiagniecia naukowego bedacego podstawa ubiegania si¢ o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego 

Nowe réwnolegte metody sortowania przez scalanie duzych zbior6w danych w bazach NoSQL 

Zostalem poinformowany, Ze: 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postepowania w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczgcy Rady Doskonatosci Naukowej 

z siedzibg w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV pietro, 00-901 Warszawa). 

Kontakt za posrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.goy.pl , tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. 

Dane osobowe bedg przetwarzane w oparciu o przestanke wskazang w art. 6 ust. I lit. c) 

Rozporzgdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwigzku z art. 220 - 221 oraz art. 

232 — 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, w celu



przeprowadzenie postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i 

obowigzkéw oraz srodkéw odwolawczych przewidzianych w tym postepowaniu. 

Szczegdlowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postepowaniu dostepna jest 

na stronie www.rdn.gov. I/klauzula-informacyjna-rodo.html     

(podpis wnioskodawcy) 

Zataczniki: 

1. Dane wnioskodawcy 

2. Autoreferat 

3. Wykaz osiagnieé naukowych 

4, Artykuly i monografie z cyklu habilitacyjnego 

5. Oswiadezenia wspolautoréw artykuléw i monografii o wspdludziale 

6. Kopia dyplomu doktora nauk matematyceznych 
7. Kopia zaroszenie do Uniwersytetu w Katanii we Wioszech w roku 2018 
8. Kopia po$wiadezenia odbytego stazu na Uniwersytecie w Katanii w roku 2018 

9. Kopia zaroszenie do Uniwersytetu w Katanii we Wioszech w roku 2019 
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14. 

. Kopia poswiadezenia odbytego stazu na Uniwersytecie w Katanii w roku 2019 
. Kopia dokumentu otrzymanego Rektorskiego Grantu Habilitacyjnego 

. Kopia dokumentu otrzymania Rektorskiego Grantu ProjakoSciowego 

. Kopia dokumentu Prof. Vittorio Romano z Uniwersytetu w Katanii polecajacego 

monografie naukowe zwarte w cyklu habilitacyjnym jako istotne z punktu widzenia 

badan naukowych 

Dwa dyski typu ,,pendrive” z elektroniczng kopia dokumentéw.




