
Uchwala nr 721 - CVl/04/2019 

Nadzwyczajnej Rady Wydzialu Inzynierii Zarщdzania Politechniki Poznanskiej 
z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

w sprawie wyznaczenia recenzentбw, okreslenia zakresu egzaminбw doktorskich 
oraz powolania egzaminatorбw і komisji doktorskiej 

w przewodzie doktorskim mgr inz. Natalii Pawlowskiej -Kalinowskiej 

Na podstawie art. 14, ust. 2 і 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. о stopniach naukowych і tytule naukowym oraz 
о stopniach і tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z p6zn. zm.) oraz § 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 pos{?powaniu о nadanie tytulu profesora 
(Dz. U. Nr 15, poz.128 z p6.zn. zm.), w zwi,tzku z brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 
З lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw? - Prawo о szkolnictwie wyzszym і паисе 
(Dz. U z 2018 r. poz. 1669) uchwala siy, со nastypuje: 

§ 1

1. Rada Wydzialu Inzynierii Zarz,tdzania Politechniki Poznanskiej powoluje na recenzent6w
w przewodzie doktorskim w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki о zarz,tdzaniu

mgr inz. Natalii Pawlowskiej - Kalinowskiej nastypuj,tce osoby:

• dr hab. Mariusza Jedlinskiego, prof. АМ
Akademia Morska w Szczecinie, Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny Transportu

• prof. dr hab. Wlodzimierza Rydzkowskiego,
Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny

2. Recenzent przedstawia Radzie swoj,t recenzjy nie p6zniej niz w terminie trzech miesiycy od dnia
otrzymania niniejszej uchwaly. W uzasadnionych przypadkach Rada moze przedluzyc termin
przedstawienia recenzji о da\szy miesi,tc1

• 

3. Recenzja jest przedstawiana w formie papierowej (z podpisem recenzenta) і elektronicznej (w formacie
.pdf lub .doc).

§2

1. Rada Wydzialu Inzynierii Zarz,tdzania Politechniki Poznanskiej okresla nastypuj,tce zakresy egzamin6w
doktorskich:

• Dyscyplina podstawowa: Zarz�dzanie

• Dyscyplina dodatkowa: Ekonomia

• Jyzyk оЬсу nowozytny: Angielski
2. Terminy egzamin6w doktorskich ustala Dziekan Wydzialu Inzynierii Zarz,tdzania Politechniki Poznanskiej

w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi2, о kt6rych mowa w § 3.

3. W przypadku niezadowalaj,tcego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydzialu Inzynierii Zarz,tdzania
Politechniki Poznanskiej, na wniosek doktoranta, moze wyrazic zgody na powt6me jego zdawanie, nie
wczesniej jednak niz ро uplywie trzech miesiycy і nie wiycej niz jeden raz3 •

§3

1. Rada Wydzialu Inzynierii Zarz,tdzania Politechniki Poznanskiej powoluje dla przeprowadzenia egzaminu z
dyscypliny podstawowej -Zarz�dzanie, komisjy egzaminacyjщ w skladzie:

1) Przewodnicz,tcy: prof. dr hab. inz. Jбzef Fr�s,

2) Promotor: prof. dr hab. Inz. Marek Fertsch,

1 Zapisy dot. terminбw zawarte S<! w rozporz<!dzeniu MENiS z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego trybu 
przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskim і habilitacyjnym oraz w postrpowaniu о nadanie tytulu 
profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z рбіn. zm.), rozdz. І,§ 5, ust. З. 

2 Podobnie jak wyzej: rozdz. 1, § З, ust. 2. 
3 Podobnie jak wyzej: rozdz. 1, § З, ust. З. 



2а) Promotor pomocniczy: dr inz. Joanna Oleskбw - Szlapka, 
З) Ekspert z dyscypliny podstawowej: dr hab inz. Arkadiusz Borowiec, prof. РР, 

4) Czlonek komisji: prof. dr hab. inz. Stefan Trzcielinski,
5) Czlonek: dr hab. inz. Lukasz Hadas.

2. Rada Wydzialu Inzynierii Zarz!!,dzania Politechпiki Poznanskiej powoluje dla przeprowadzenia
egzaminu z dyscypliny dodatkowej - Ekonomia, komisjy egzaminacyjn!!, w skladzie:

1) Przewodnicz!!,cy: prof. dr hab. inz. Jozef Fr�s,

2) Promotor: prof. dr hab. Inz. Marek Fertsch,

2а) Promotor pomocniczy: dr inz. Joanna Oleskбw - Szlapka,

З) Ekspert z dyscypliny dod.: prof. dr hab. Teresa Luczka,

4) Czlonek: dr hab. inz. Lukasz Hadas.

З. Rada Wydzialu Inzyпierii Zarz!!,dzania Politechniki Poznanskiej ро przedstawieпiu odpowiednich 
certyfikat6w zwolnila mgr шz. Nataliy Pawlowsk!!, - Kalinowsk!!, z egzamiпu z j�zyka obcego 

nowozytnego - j�zyk angielski. 

§4

1. Rada Wydzialu lnzynierii Zarz!!,dzania Politechniki Poznanskiej powoluje dorain!!, komisjy doktorsk!!,,
kt6rej zadaniem jest przyjycie rozprawy doktorskiej і przeprowadzenie jej obrony, w nastypuj!!,cym
skladzie:

1) Przewodnicz!!,ca: dr hab. inz. Magdalena Wyrwicka, prof. РР,

2) Promotor: prof. dr hab. inz. Marek Fertsch,

2а) Promotor pomocniczy: dr inz. Joanna Oleskбw - Szlapka,

З) Recenzent: dr hab. Mariusz Jedlinski, prof. АМ

4) Recenzent: prof. dr hab. Wlodzimierz Rydzkowski,

5) Przewodnicz!!,cy komisji egz.: prof. dr hab. inz. Jozef Fr�s,

6) Czlonek komisji ekspert z dyscypliny podstawowej: dr hab inz. Arkadiusz Borowiec, prof. РР,

7) Czlonek komisji ekspert z dyscypliny dod.: prof. dr hab. Teresa Luczka,
8) Czlonek komisji: prof. dr hab. inz. Leszek Pacholski,

9) Czlonek komisji: prof. dr hab. inz. Stefan Trzcielinski,
10) Czlonek komisji: dr hab. inz. Lukasz Hadas.

Protokolant: dr inz. Agnieszka Stachowiak 

2. W przypadku nieprzyjycia rozprawy doktorskiej і niedopuszczenia jej do publicznej obrony komisja
doktorska przedstawia sprawy Radzie Wydzialu lnzynierii Zarz!!,dzania РР4.

З. Ро obronie rozprawy doktorskiej komisja doktorska przygotowuje projekt uchwaly w sprawie nadania 
stopnia doktora і przedstawia go Radzie Wydzialu lnzynierii Zarz!!,dzania РР. 

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodniczqca Rady WIZ РР 

4§ 6 ust. 2 rozporz�dzeniajak wyzej


