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 Warszawa, 27.03.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

Centralna Komisja 

do Spraw Stopni i Tytułów 

Plac Defilad 1 

00-091 Warszawa 

 

 

 

Wniosek 

z dnia 27.03.2018 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie: nauki teologiczne 

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. 2016 

poz. 882) wnoszę o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: nauki teologiczne. 

 

1. Imię i nazwisko: Jerzy Janusz Sojka 

2. Stopień doktora: doktora nauk teologicznych w zakresie teologii systematycznej 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze 

zgody”, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ss. 390. Recenzenci 

wydawniczy: ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO; bp dr hab. Marcin Hintz, 

prof. ChAT 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego: Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna 

w Warszawie, ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa. 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Jerzy Sojka 

 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 

w Warszawie 

ul. Miodowa 21c 

00-246 Warszawa 
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W załączeniu uprzejmie przedstawiam dokumenty określone w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 

poz. 261). 

 

Z wyrazami poważania 

 

 

 

Załączniki: 

1) Poświadczona kopia odpisu dyplomu doktorskiego. 

2) Autoreferat. 

3) Autoreferat w języku angielskim [First-Person Narrative Summary of Jerzy Janusz 

Sojka for a habilitation proceeding in the field of theology]. 

4) Wykaz prac naukowych i popularnonaukowych przedkładanych do oceny. 

5) Wykaz udziału w konferencjach i zrealizowanych projektów badawczych. 

6) Wykaz publikacji i osiągnięć na rzecz popularyzacji nauki. 

7) Informacja na temat działalność dydaktycznej i organizacyjnej. 

8) Wniosek w formie elektronicznej wraz z załącznikami. 


