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()(}-90l Warszarr-a

Wniosek
z dnia 29.04.20l9 roku

o przeprol\adzcnic postępo\\ ania irabilitacvjrrcgo
rr dziedzlnie narrk medycznych rl dlscrplinie medycyna

i. Imic i nazrvisko Marek Fiiczyporuk
2.Stopieńdoktclra/@doktornaukmedycznychwzakresiemedycyny_

19.11.2003r.
3. Trlul osiągnięcla tlaukorrego/aftj§§€żfi€o Cykl publikacji pt.: lVybrane elementy

substancji międzykomórkowej nieuszkodzonej skóry szczura w cukrzycv i
insulinooporności.

1. Wskazarrie jednostki orgarrizacljnej do przcprou,adzenia postepoil-ania lrabilitacr jnego

Wyclziału |{auk o Zdrorłiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
5 Ośrł-iadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacl,irra (RODO) dotycząca

przetważania danych osobowych w Centralnej Komisji do Sprarł, Stopni i Tytułołv -
zgodnie zRozporządzenietn Parlamentu Europejskiego i Rady (UE.1 20 I61679 z dnia27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochfony osob fizycznych lv zw-.iązku z ptzętwarzanlęfi1
danych osobowych i ..ł, sprawie swobodnego przepłyrłu tych danych oraz uchylenia
d,v-rekt5łl,y 95i46/WE (RODO) * dostępną na stronie wrł,w.ck.gov.pi.
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2. Kopia dokunlclltu potu,ierdzalącego posiadanic stopnia do}rlora

3. Ałltorefcrat przedstalr,iając1, opis dorobku i osiagnięc naukorlr-ch albo artrstlczlrrch^ łr-

szczcgólności osiągnrccia- o ktorl,m mo\!a rv art. l 6 rrst, 2 Ltstatrr- z dnia l.ł marca 20{)3 r.

o stopniach naukorr \,ch i trtule naukolvrrrr araz a stopniaclr i ntrle lr- zakrcsie sztuki (Dz.

U. z 20l8 r, poz. l789). rr jczl,ku polskinl
4. Arrtorefirat przcdstarria.jąc1- <lpis dorobku i osiągllicc nartkoulch aibo artrstvcznvch_ lr-

szczegolności osiagnlęcia- o któn,m mo\\,a u,ań. ló ust. 2 Llsta\\\-z dnia l.ł nlarca 2003 r
o stoprriaclr traukorr r ch i trtule naukorvr nr oraz o stopniach i trtule rv zakresie sztr_rki (Dz.

U. z ż0 i8 r. poz, l 789). lr jęzvkrr angielskinr
5. Wvkaz oprrblikouanrch prac naukorvvch oraz infornracje o osiągnięciaclr dr daktl,czrrr-ch.

rr,sp ólprac}- z itl stltucj anl i i p opularyzac.j i narrkl
6. Osrriadczcnia habilitarrta i rvspolautororr

7. Plvta C]D zallierająca elektronicztlą rversję Wnioskir \\raz z zalącznlkami- 2 egz.


