
Uchwala nr 348 - LXVIl/10/2015 

Rady Wydzialu Inzynierii Zarz�dzania Politechniki Poznanskiej 

z dnia 26 pazdziemika 2015r. 

w sprawie wszcz�cia przewodu doktorskiego mgr. inz. Marka Szczuki 
і wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego 

Na podstawie art. 14, ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. о stopniach naukowych і tytule 
naukowym oraz о stopniach і tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; Dz.U. z 

2005 r. Nr 164, poz. 1365) oraz § 1, ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
і Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego trybu przeprowadzania czynnosci 

w przewodach doktorskim і habilitacyjnym oraz w post(;powaniu о nadanie tytulu profesora 
(Dz.U. 04.15.128, Dz.U. 05.252.2125 oraz Dz.U. 06.153.1094), а takze na podst. art. 33, ust. 2 
Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. о zmianie ustawy - Prawo о szkolnictwie wyzszym, ustawy о 
stopniach naukowych і tytule naukowym oraz о stopniach і tytule 
w zakresie sztuki oraz о zmianie niekt6rych innych ustaw, uchwala siy, со nastypuje: 

§ 1

Rada Wydzialu wszczyna przew6d doktorski mgr. inz. Marka Szczuki і zobowi�zuje 
doktoranta do przedlozenia promotorowi piyciu egzemplarzy 1 rozprawy doktorskiej w jyzyku 
polskim oraz jej wersji elektronicznej w formacie .pdflub .doc w terminie 2 lat od dnia podjycia 
uchwaly. 

§2
Rada Wydzialu akceptuje zaproponowany temat rozprawy w brzmieniu: 

"Metodyka doskonalenia dojrzalosci przedsirbiorstwa w obszarze
zr6wnowazonego rozwoju"

§ 3
Rada Wydzialu powoluje na promotora rozprawy prof. dr. hab. inz. Leszka Pacholskiego, 

z Politechniki Poznanskiej 
§4

Rada Wydzialu powoluje na promotora pomocniczego rozprawy dr. inz. Malgorzat� 

Jasiulewicz - Kaczmarek z Politechniki Poznanskiej 

§ 5

Niedotrzymanie terminu, о kt6rym mowa w § 1, upowaznia Rady Wydzialu do zamkniycia 
wszczytego przewodu bez nadania stopnia doktora2

• 

§6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodniczqca Rady WIZ РР 

1 Rozp. MENiS z dnia 15 stycznia 2004, rozdz. 1, § 4, ust. 1: ,,Rozprawf doktorskq doktorant 
przedklada promotorowi w pifciu egzemplarzach." 
2 Ustawa z dnia 14 marca 2004 r., art. 14, ust. 4: ,,Jezeli osoba ubiegajqca sif о nadanie stopnia 
doktora w wyznaczonym terminie ( .. .) піе przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki 
organizacyjnej moze podjqc uchwalf о zamknirciu przewodu doktorskiego." 


