
Uchwała nr 70 /2019 -2020
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 9,12.2019 r.

rł,sprarvie rłlalaczenia recenzentólv, okr,eślenia Zakresu egzaninów doktolskich oraz powołania
egzaminatolórv i komisji doklorskiej w prze*odzie doktolskim mgl inż. Agaty Budzyńskiej-Bięrnat

Dzia]ając na podstawic Usta$y Z dnia 20 ]ipca 20l8 r, Prawo o szkolDictwie w)ższym
inaucę (DZ. U.2018, poz, l668),UstaĘ-Zdnia3lipca2018r.Przepisywpro\Yadzająceustawę-

Pliwo o sżkolnict,lvie $}ższym i nauoe (Dz, I ], 2018, poz, ] 669). Ustaw], o stopniach i §tule
naukolvl,m z dnia 14 marca 2003 r,, (Dz, U, 2003, poz, 595) oraz Statutu Po]itechniki Poznańskiej

Uclrwała Nr 175/20 ] 6-2020 Senatu PP Z dnia 10 lipca 2019 loku

§1

], Rads Dysc},plilry Nauki o Zażądzaniu i Jaliości po\!ołuje następujących rccenzentów w plzewodzie
dol(lolskim p. mgr inż. Agał Bud7łń§ki€iBiclnłt. w dziedzinie nauk spolccznych, w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu ijakości;

. dr hab. inż. MarckMf,tejun, prof. UŁ
Unił,er§ytet Łódzki, W! dzi,dl Zżfządz^lli^,
Katcdra Przedsiębiorcu ości i PoliĘki Prżcmysło}vej

. dI hab. Waldcmar Gllbiszew§ki, prof. UMK
Unirversytet im, }Iikołaja KopernilG w Toruniu,
Wydział Nauk El(onomicznych i zarządzania

2, Recenzent plżedstawia l{adżic swo.ią recęn7ję nie póZrriej niż w tenni]rie trzech niesięcy od dnia
on,Zylnania niniejszej uch*,a]y, W uZasadnionych przypadkach Rada możę przędlużyć tęrmin
przcdstawienia rccen7-ji o dalszy miesiącl.

], Recenzja,jest pEedstawiana w lonrrie papieloĘ (z pottpiś€n recenłnt.) i e]ekt,onicmęj (ł formncie.pdflub .doc),

§2

l, Rada Dl,sclpliny określa następującc żakes,v egzaninów doktolskich;
. D} r: ,l lld porlł, \,.$ l: Zarląd/aOic
. Dysc},plina dodntkowa: Ekonomia
. Jęz)k obcy no$,oż),tny: Angiclski

2, Ternin) c8zanri ów doktorskich ustala Dżiekan Wydziah lnźyniedi Zalządzanie Politechniki
PoznaIisl<iej iv polozunrieniu z kornis.iamj egzarninacyjnymir, o których rnowa rv § 3,

3. W przypadku niezadoNa]ającego *,yniku egzanrinu doklolskiego Rada Dysc}pliny, na wiiosek
doklolanta. nloże wyrażić żgodę m po\łtórnejego zdalłanie. nie woześniej jednak niż po Upl}wie
tI,Zęch miesjęc_v i nie więcej niżjeden raz],

§3

l, Rada Dlscyplin,"'' powoluje dla pżepfowadżcnja egżaminu Z dyscypliny podstawowej -
Zarządżanie. komisię cgzaminacl,jną rv skłldzie:

l) PlżewodtlicZąca: dl, hab. Joannx sxdło\Y§ka-wrze§iIi§ka
2) Prolllotor: dr h,rb. inż. Alkadiusz Borowicc! prof. PP
]) 1Łnno1ol pornocniczy: dr [wa Badziń§k2
4) Ekspcll z dyscyplinv podsta\!o\!ej: dr hab, inź. Magdalena Wyrwick., prof. PP
5) Cż]onek: dI hab. inż. Łuktsz Hidaś, prol'. PP
6) Czlonck; dr hab. illż. }larcin Butlewśki

' Zapi§} dot, lerLninó\} Zawarte są n, lozporządzeniu MENis z dnia ]5 Stycznia2,0a1l. w śplł,lie sżcżególoweqo
tt,r,h u pr:er awddżanid .łnnaśl i |l PEevadach dokbrs kiln i hd b ililacrj n n oruz v poslę pow dniu o fiaddnie
t)ruhl prcJe\orc (D?.U.Nl ] 5. poz, l28 z póZn, Znt.), rozdz, l. § 5. ust, :],

: Podobnie]ik,vyzej|.ozdż. ]..s 3, ust, 2,
r Podobnie Jrrk \\r,źej: rozdz. ]. 

"§ 

j. ust, 3,



2, Rada Dyscypliny polvoluje dla przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej -Ekonomia,
komisię ęgzaminac}:jną w składzie:

]) Przei,odnicząca: dI hab. Joan a sadłow§ka-wrzesiń§ka
2) Plomotol: dr hab. inź. Arkadiu§z Borowiec, proi PP
3) Plomotol, pomocnicży: dr ErYa Badzińska
4) Ekspeń z dyscypliny dodatkorvej: dr hab. Mlrek szczepań§lri, prof. PP

R.lda Dyscypliny powołuje dla przeprorvadzenia egzaninu z języka obcego nowołtnego -język
,ngicl\U. kolni§Ję ęP/eln'lldcl lnd \ .klddl:ę:

]) Plzewodnicząca: dr hab. Joanna Sadłowska-wrzesińsk,l
2) Promotol: dr hib. inż. Arkadiusz Borowiect plof. PP
j) Prcmotol pomocniczy: dr ErYa Bidzińska
,l) E!łZalninator: mgr Joanna Potrzeb§ka

§1

1. Rada Dyscypliny polvoluje doraźną komisię doklorską. kiórej zadaniem jest przljęcir, rozprawy

dokto§kici i przeprowadzen ie j ej obrony, rv następując}m skladzię:

1) Przerł,odniczący: prol'. dr hab. i ż. JózefFrąś
2) lrromotor| dI hab. inż. Arkadiusz Boro}viec, prof. PP
3) Promotor ponocniczy: dr lwa Badzińska
,1) Recenżent| dr hab. inż. MarckMatej n, ploł'. UŁ
5) RęcęnZeil : dr h:rb. waldemar Glabi§zewski, prof. UMK
6) Pżewodlricz4cy kotlisjiegz. z dyscyp liny podst,: dr hab. Joanna sadlowska-Wrze§ińska
7) Czlonekkomisii ęgZ, Z dyscyp liny podst,; drhab.inż.Magd enźr wylwicka, p}of. PP
8) Cz}onek komisji: dr hab. Marek szczepań§ki, prot PP
9) CZ]o ek komisii: prof. dr hab. inż. MaI€k Felt§ch
]0) cz]onek komisjii dr hab. inż, Ł kasz Hadaś, proi PP
11) Cżlonek komisii; dr htb. illż. MArcin Butlewski
l2) Cżlonęk komisji: dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. PP

Protoko]ant dr Tomasz Brż9czek

w plzypadku nieprzyjęcia rozpra\łT doktolskiej i niedopuszczeniajej
doktolska przedstawia Sprawę Radzię Dysc}pljn}r,
Po obronie lozpraw_v doktorskiei komi§je doktorska przygotorvuję

nadania slopnia doktu,e i przedstawia go Radzie Dyscyp]iny,

do publicznej obrony komisja

projekt uclrwa]y w sprawie

§5

I ci,\a]c §.llod/i s ;1cie z dniem oodjec'a,

Dż:ekar
,| l |.; d]!.rf|f| eI ) la| ząl). 3l1].
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l zal uJm :qca RaĄ D) s.ypltny

a§ 6 ust,2 rcZporządzeDiajak wyzej

Nn kió Zdl.adzaniu iJakości


