
 
Uchwała nr  97 – XXXI/07/2012 

Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

z dnia  02 lipca 2012 roku 

w sprawie   wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Zygmunta Kopacza 

 i wyznaczenia promotora 
 

 

Na podstawie art. 14, ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 

595; Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 84, poz. 455) oraz § 1, ust. 

2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. w 

sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w 

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

2011r. Nr 204, poz. 1200) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału wszczyna przewód doktorski mgr. inż. Zygmunta Kopacza 

w obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie 

nauk  

o zarządzaniu i zobowiązuje doktoranta do przedłożenia promotorowi w formie 

papierowej  

5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem oraz jej wersji elektronicznej1  

w formacie .pdf lub .doc w terminie 2 lat od dnia podjęcia uchwały. 

 

§ 2 

Rada Wydziału akceptuje zaproponowany temat rozprawy w brzmieniu ”Metodyka 

oceny pracy działów zakupów w przedsiębiorstwach produkcyjnych”, ang. (An 

evaluation methodology of purchasing departments` work in production companies).  

 

§ 3 

Rada Wydziału powołuje na promotora rozprawy dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką,  

prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej. 

 

§ 4 

Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 1, upoważnia Radę Wydziału do 

zamknięcia wszczętego przewodu bez nadania stopnia doktora2. 
                                                           

1
 � Rozp. MNiSW z dnia 22 września 2011r., rozdz. 1, § 5, ust. 1: „Kandydat przedkłada 

promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo…….”  
 

2
 � Ustawa z dnia 14 marca 2004 r., art. 14, ust. 4: „Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie 

stopnia doktora w wyznaczonym terminie (…) nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada 

jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.” 
 



 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
      Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. 

     …............................................................ 
Przewodnicząca  Rady WIZ PP 

 


