
Uchwala nr l3l20l9-20ż0
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 9.12.2079 r.

w sprarvie vyznaczenia r,ecenzentów, określenia za]tresu egzam inóll doktoskich oraz powołania
egzaninatorów i komisji doktonkiei w przęwodzie doktorskim mgr. inż. Kami]a Wróbla

Działając na podstawie Ustał} z dnia 20 lipca 2018 l - Pra\ło o szkolnictwie wyższ)łn
inauce (Dz. U- 20l8, poz, 1668), Usta\\y Z dnia j ]ipca 2018 r, Przepisy wprowadzającę ustawę

Plawo o szkolnict*,ię w),żsuyn i naucę (DZ. U, 201E. poz, 1669). Ustawy o stopniach i Ę,tule
naukolym z dnia l4 malca 200] r, (DZ. U, 2003, poz, 595) oraz staturu Politechniki Poznańskiej

Uchwala Nr L75/2016,2020 Senatu PP Z dnia ] 0 lipca 20l9 roku

§l
l, RadaDyscypliny Nauki o Zarządzanirr iJakości powo]uję następujących rcco Zentó\l \ł prze§,odzie

doktorskin p. mgr. inż. Kłirila wróbla, w dzjedzinie nauk społecznych. w dyscyplinie nauki o

zaządzaniu 1jakości:

. prof. dI hab. inż, Jerz"Y Lervandolvski
PoIitechnika warsz:rwska, w"Ydział Zirządzania,
Ktrtedra Innorł,acyjności i Przed§iębiorczości

. dr hab. inż. Zbignierv Wiśniewski, proi PŁ
Politechnika Łódżka, wydział Z,a ądz^ni^ i Inłni€rii Produkcji!
Katedra Zrrządzania Produkcją i Logistyki

2, Recenżent pżedsta\łia Radżie swoją recęnąię nie pómiej niź w terminie trzech miesięc}, od dnia
otrzymania niiiejsżej uclrwaly. W uzasadnionych przypadkaoh Rada lnoże przedhż]-ó tęrmin
plżedsta\Yienia recenzj; o dalsz1, nriesiąc1.

3, Recenzj a je§t plzed starviam w form ie papiel owoj (z pod P isem recenżenla) i elektlonic z] l c.j (s lormicie
.pdllub.doc).

§2

1, Rada Dyscyp]iny okleśle następqjące zakręsy egżaminów doktofskich:
. D},c)plina lcd\l.$o a: Zarządlanie
. Dyscyplina dodatko*,a: Etyka
. Język obcy norł,ożytny: Angielski

2, Teminy egżaminó\, doktorskich ustala Dziekan Wydziału lnżyrierii Zafżądzal\ja Politechniki
Poznańskiej w porozumienill z komisjamj egżalninacyjnyrni', o których nlowa w § 3,

3. W przypadku niezado*,alającego rv_vniku egzaminu doktorskiego Rada Dl,scypliny, na lvniosek
doktolanta, może Wuazić Zgodę na powtóme jego zdarvanie, nie [,cześniej jednak niź po upĄĄvie
trzeclr miesięcy inie \łięcej niżjeden razr,

§3

l. Rada Dyscypliny porvołuje dla przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podsttwo\Yej -
Zarządżanie_ komisję egzaminacljną rv składzie:

1) Prżewodniczący: prof. dr h[b. inż. Le§zelr Pacholski
2) Promotor| dr hżb. inż. Miłgorzata słarvińska, prof. PP
]) Ekspelt z dysc.vplilly podstawowe.jI dr hab. inż, Arkadiusz Bororł,iec, prcf. PP
4) Członęk; dr hab. inż. Marcin Butle*ski
5) CżłonekI dr hab. Joalrna sadlo\T§ka-wrżcsińskl

r Zapi§y dot, telminów zawańe Są w rożporządzenju MENiS z dnja 15 słcznia2004 r.l, sp|$!ie \z.,ególovego
|Ą,bu pl:ełoy,allzą ia cłnności\ł pfzewadach doktarcki"1 i hąbilitd.ylO,fi arc u paslępowdnńl o nddanie
lllu]u łofesaru (Dz,u.Nl, 15, poz, 128 Z póżi, Znr,). rozdz, 1, 

"§ 

5, us!. ],
żPodobnie jakw}żej: rozdz, ]. § 3, ust, 2.
]Podobniejak wyżej: rozdz, ], § 3, ust,3,



3,

Rada Dyscypliny powołuje dla przeprorvadzenia egzaminu Z dyscypliny dodatko\Yej - Etyka,
konisję egzaninacyjną rv skladzie:

l) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Le§zek Pacholski
2) Promotor: dr hab. inż. Malgorżata SlarYiilska, plof. PP
3) Ekspert ż dysc}pliny dod,: ks. prof. dr hab, Pa\Yeł BortkierYicz
,1] Cz]onek: dr hab. inż. M ,cin Butlełv§l§

Rada Dyscypliny powoluje dla prżeprowadzenia egzaminlL z języka obcego no,wożytnego j9zyk
angiślsU. koln:.ję eP/all1,1ldc\jnd s -klJ.l/ e:

l) Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Lesżck P:tchol§ki
2) Promotor: dr hab. ifi. Malgorzata sła\Yiń§ka, proi PP
3) EgzamjnatorI mgr Joanna Potrzeb§ka
4l cżonek: dr hib. inż. Marcin Butleryski

§4

, Rada Dysc),pliny powollje doraźną komisję doldorską. której Zadaniem jest przyjęcie rozpraw1
dolśorskiej i p rze prowadze]lie jej oblony, w następLrjącym składzie:

l) Plzelvodnicząca: dr hab, inż. Magdalena K. Wyl.} ickł, prof. PP
2) ProrDotof; dr h:rb. inż. Malgorzata słiwiń§l(A, prol'. PP
]) Recenzent: prot dr hab, inż. Jelzy Lervandow§ki
,1) Recenzent: dr hab. inż. Zbignicw Wiśnieł§ki, prof. PŁ
5) Przelvodniczący konrisji egz, z dyscyplin podst,: prof. dr hab. iDż. Le§zekPachol§ki
6) czlonekkomisji egz, z dyscyplin podst.: dr hab. inż. Marcin Butl€wski
7) Członek komis.ji: dr hab. inż. Arkadiusż BororYiec! plof. PP
8) członek komisji: dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP
9) Cz]onęk konisii: dr hab. JoAnna sadłowska-Wrzesiilska

Plotokolant| dr inż. Alek§andra Dc$icka

2, W plzlpadku nieprz ęciatozplarydoktorskiejiniedopuszczeniajejdopublicznejobronykomisja
doktorska przedstawia splawę Radzie Dyscyp]in),],

J, Po oblonie rozpmwy doktorskiej komisja dokrorska przygoto\luje projekt uchwĄ w spnwie
nadania stopnia doktora i przedstłwia go Radzie Dyscypliny.

§5

Uch\Ąlla \\.hod,,i \, zllie z drriem podjęcia,

i:j(i i]

,r jć-

P/że|, a dn ic,.1 c a Rdą Dys cyp linr
Nauki o ZaĘqclzdniu i Jdkości

a§ 6 ust,2 rozporządzeniajak §yźej


