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DZ-B.014.3.2019 
KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA        

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 
Nr 3/2019 

z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie  

powołania Komisji ds. opiniowania w przewodach doktorskich i postępowaniach o nadanie stopnia 
naukowego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

§ 1 
Działając na podstawie §5 ust. 8 Uchwały Nr R.0000.109.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego We 
Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej 
Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego, powołuję Komisję ds. przewodów  
i postępowań o nadanie stopnia naukowego zwaną dalej „Komisją”.  

§ 2 
1. Do zadań Komisji należy w szczególności przygotowywanie dla Rady Naukowej Dyscypliny nauki  

o zarządzaniu i jakości opinii w zakresie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie 
stopnia naukowego oraz opiniowanie kandydatów na recenzentów i przygotowanie rekomendacji dla 
Rady dyscypliny w tym zakresie. 

2. Do zadań Komisji należy przygotowanie propozycji składu komisji habilitacyjnej.  
3. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny zasięga opinii Komisji, dotyczącej spełniania przez 

rozprawę doktorską warunków ustawowych oraz opinii w sprawie kandydatów na recenzentów, w 
szczególności w przypadku wszczętych do 30 kwietnia 2018 i niezakończonych przewodów  
i postępowań o nadanie stopnia naukowego.  

4. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny zasięga opinii Komisji w zakresie składu Komisji 
doktorskiej oraz składu doktorskich komisji egzaminacyjnych o ile komisje te nie zostały wcześniej 
powołane. 

5. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny może zasięgać opinii Komisji w innych sprawach leżących 
w zakresie działania tej Rady. 

§ 3 
W skład Komisji wchodzą:  

1. Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska 
2. Prof. dr hab. Zbigniew Luty 
3. Prof. dr hab. Leszek Maciaszek 
4. Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska 
5. Prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha 

§ 4 
Komisja zostaje powołana na okres od dnia 1października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

§ 5 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 października 2019.  
       Przewodnicząca Rady Naukowej  
Dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 
 

                                                                            Dziekan: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 


