
Uchwala nr 724 - CVI/04/2019 

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

w sprawie wszcz�cia przewodu doktorskiego mgr. Jaroslawa Milczarka, 

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 2014r. poz. 1852 oraz 2015r. poz.249 і 1767) oraz § 1 і 2 Rozporzqdzenia 
Ministra Nauki і Szkolnictwa Wyiszego z dnia 30 paidziernika 2015 r. w sprawie szczeg6lowego trybu 
przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskim і habilitacyjnym oraz w post?powaniu о nadanie tytulu 
profesora ( Dz. U. z 10 listopada 2015 roku, poz. 1842), а takze na podst. Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. о zmianie 
ustawy - Prawo о szkolnictwie wyiszym, ustawy о stopniach naukowych і tytule naukowym oraz о stopniach і tytule 
w zakresie sztuki oraz о zmianie niekt6rych innych ustaw oraz w zwi1fzku z brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw? - Prawo о szkolnictwie wyis.rym і паисе (Dz. U z 2018 r. poz. 1669) 
uchwala siy, со nastypuje: 

§ 1
Rada Wydzialu wszczyna przew6d doktorski mgr. Jaroslawa Milczarka w dziedzinie nauk 
ekonomicznych, dyscyplinie nauk о zarzqdzaniu і zobowiqzuje doktoranta do przedlozenia promotorowi 
piyciu egzemplarzy rozprawy doktorskiej w jyzyku polskim oraz jej wersji elektronicznej w formacie .pdf 
lub .doc w terminie 2 lat od dnia podjycia uchwaly. 

§2
Rada Wydzialu akceptuje zaproponowany temat rozprawy w 

w j. polskim: 

"Metoda efektywnego wdrozenia strategii zakupowej jako czynnik wzrostu konkurencyjnosci
malych і srednich przedsirhiorstw produkcyjnych ", 

w j. angielskim: 
"Method for efficient implementation of purchasing strategy as a factor for increase іп the 

competitiveness о/ Small and Medium Manufacturing Enterprises".

§3
Rada Wydzialu powoluje na promotora rozprawy 

dr. hab. inz. Piotra Cyplika 
oraz promotora pomocniczego 

dr inz. Katarzyn� Grzybowsk�. 

§4
Niedotrzymanie terminu, о kt6rym mowa w § 1, upowaznia Rady Wydzialu do zamkniycia wszczytego 
przewodu bez nadania stopnia doktora 1• 

§ 5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.Dziekan

\Л/ydziatu r · ½ ·erii Za�ZёJ.?�ania 
Ро· .,'.н\і Poznansk1eJ 

/1'/.�W� 
dr ha . і • , agdaleпa Wyrwicka, prof. поdш 

Przewodniczqca Rady WIZ РР 

1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r., art. 14, ust. 4: ,.,feieli osoba ubiegajqca si? о nadanie stopnia doktora w 
wyznaczonym terminie (. . .) піе przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej тоіе podjqt 
uchwal? о zamkni?ciu przewodu doktorskiego." 


