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UchwaIa nr 2112019 -2020
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

z dnia 2 marca 2020 r,

rł, spralrie lraznaczenia recenzentów. okeślenia żakresu egzaminó\' doktorskich olaz powo]ania

egzaminatorów i komisji doktorskiej w przervodzie doktorskim mgr trlżbiet_v srvitalskiej

Działając na podstawie Ustawy z dnia 20 ]ipca 20i 8 r, - Prawo o szkolnichvie wyżsżym

i nauce (DZ, U, 20 ] 8, poz. 1668). Ustal1 z dnia 3 lipca 20l8 r,, Puepisy wprowadzającę ustawę

Prawo o szkolnictwic \\ryższym i nauce (Dz, U, 20l8, poz, 1669), Ljstawy o stopniach ilytule
nauko*,ym z dnia 1,1 marca 2003 l. (DZ, U, 2003. poz, 595) oraz statutll Politechniki Poznallskiej

Uchwała Nr 175/2016-2020 Sęnatu PP z dnia l0 1ipca 2019 roku

§l

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości powollje naStęp!!ących fecelrzentów w plżcwodzie

doktorskim lngr Elżbiety Świtalskiej. w dziedzirrię nauk §połecznych, rv dyscyplinie nauki o

zarządzaniu ijakości:

. Prof. dr hab. inż. Maćiej Urbaniak
Uniwel§ytet Łódzki, Wy dział Zarzą(lzani^
Katedra Logistyki

. Prof. dr h|rb. Jelzy olsze\Y§ki
wyższI szkoła Bezpieczeńsh{a w Poznaniu,
KaledIa Pracy i Polil) Ń spolec/ncj

Recęnzęnt przedsta\ia Radzie slvoją recenzję nie później iż \ł,ternrinie trzech miesięcy od dnia

otrzYmania ninieiszej uch$,ały, W uzasadniolych przl,padkaclr Rada może plzedhżyc tennin
pźedslawienia ręcenzji o dalszy miesiącL.
Ilecenżjajeś przedstawjana w fin]11ic papierowej (z Podpiscn reccnftntx) i elektonicmej (w lormacie .pdf tub ,doc),

§2

Rada Dyscyplin}, okleś la następLrjące Zakręsy egzaminó\ł doktorskich|
. D,Ys§}plina podstawo\\a: zarządz^nię
. Dy5cyplina dodatkowa: Ekonomia
. Język obcy nowoź}tny: Angiel§ki

Teminy egzaminów doktorskich ustala D7iekan W_vdzia]u Inzyniedi Zarząd7anla Po]itechnjki

Poznańskiei w porozumieniu Z komisjami eg7aninacy,]nylni], o których nowa w § 3,

W przypadku niezado\\,alającego \ł}niku egzaminu doktorskie8o Rada Dyscypliny, na wniosek

dokiolanta, noże lvy,azić zgodę na po\Ą,tóme jego zdawanie. nie Wcześniej jednak niz po upłlrłie
trżech niesięcy i nie więcej niz.jeden raz],

§3

1, Rada Dyscyp]iny powołu.jc dla przeprorvadzenia egzaninu z dy§cypliny podstawowej -
Złrządzanie, komisję egzamirracy,jną rv skladzie:

1) Przęwodnicząc},: prof. dr h:lb. inż. JózefFrąś
2) Promotor: dr hab. Marek szczepański, proi PP
]) Lkspeft Z dyscypliny podsta§,owej: plof, dr hab. inż. Le§zck Pacholski
4) Czlonek; dr hab. inż. ŁulGsz Hadaś, prof. PP

' Zapis}, dot, temrinó\Y zawańe §ą w rozporządzen]u MENis z dnia l5 Stycznia 20a41.1| sPra,lie srczegółołegó
h-ybu przeplawdl.anid cz),rności || Przełodtlch daklarskin i hdhilildcylfi,W oldz |, paslępoluhiu o,addnic

,,hn pro|Larc (Dz.u.Nr 15, poż, l28zpóżD.żm,).rozdz, 1, § 5, usl,3,
2 Podobniejak \łyźej:rozdż. l,§3 usl,2,
r Podobnie jak \ł_\źej: rozdz. ]. § :j, ust, ],



Rada Dyscyplin} powołuje dla przeplo\ł,adzenia egzaninu Z dyscypliny dodatlrorv€j - Ekonomia,
konrisję egzanrinacy,jną rv skladzie:

l ) Prze\łodnicząc}: prot dr hab. inż. JózefFrąś
2) Promotor: dr hab. Malek szczepański, prof. PP
3) Ekspcf Z dyscypliny dodatko*,ej: prof. dr hab. Teresa Łuczka

Rada Dyscypliny powołuje dla plzeprowadzenia egzaminu Z języks obcego no}Yołtnego - jgżyk
angielski. komi.ję er,,3m rd.]]rą q .kldd/,\:

1) Przervodniczący: prol d,,bab. inż. JózefFrąś
2) Promotor: dr hab, Msrek szczepański, prof. PP
3) Egzaminator: mgr Joanna Potrzeb§ka

§1

1, Rada Dyscypliny po\\,ołuie dolaźną kornisję doktorską, któlej zadanięm jest prąjęcie lozpra$},
doktorskiej i przęp lowadzcnic j c i obrony, w następującym składzieI

1) Przervodniczqca: dr hab. inż, Mźrgdalena wynYickt, prof. PP
2) Pronotor; dr hab. Marek szczepański! prof, PP
3) Recenzent: prol'. dr hab. Maciej Urbaniak
4) Recęnzęnt : prof, dr hab. Jeźy olsżelvski
5) PrZc\Ąodnicząc) komisji egzaminacyjnych: prof. dr hab, inż, JózelFrąś
6) Czlonek komisji egzaminacyjnci Z dyscypliny podsl, : proi dr hab, inż, Lesżek Pachol§ki
7) Członek Kolnisji egzaninac}łnej Z dyscypliny dod,I prof. dr hab. Telcsr Łu€zka
8) Członek komisji; dr hab. inż. Arkadiusz Boro,iyiec! prof. PP
9) Członek komisji: dr hab. inż. Łukisż Hadaś, prói PP
]0) Czlonek kornis.ji: dr hab. inż. Marcin Butlewśki

Plotokolant: dr inż. Andź€lika Liberto\Y§ka
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2.

],

W przypadku nieprz!ęcia rozpnvy doklorskiej i niedopuszczenia.iej
doktorska przcdslawia spr,awę Radzie Dyscyplin}l,
Po obronic rożpra\yy doktorskiej kornisja doktolska pżygotow{e
nad4Dia stopnia doktora i przedsta$ia go Radzie Dyscypliny,

do publicznej obrony komlsja

projekt Llchwał} w spralvie

§5
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Na kio Zalządzan i11 i Jakości


