
 

Porządek posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali 434A. 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia dr 

Adriannie Mastalerz-Kodzis, adiunktowi w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki1. 

3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia dr 

Jolancie Zrałek, wykładowcy w Katedrze Badań Konsumpcji2. 

4. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr Marcina Marca, 

promotor dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, prof. UE. 

5. Przyjęcie postępowania habilitacyjnego dr Sławomira Czecha w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie: ekonomia oraz wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej (Rozporządzenie MNiSW z 

dn. 19.01.2018 r., Dz. U. 2018 poz. 261)3. 

6. Przyjęcie postępowania habilitacyjnego dr Marcina Komańdy w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie: nauki o zarządzaniu oraz wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej (Rozporządzenie 

MNiSW z dn. 19.01.2018 r., Dz. U. 2018 poz. 261)4. 

7. Powołanie Wydziałowej Komisji doktorskiej oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Witolda Hantke pt. Statystyczno-ekonometryczna analiza emigracji zarobkowej studentów 

wyższych uczelni województwa śląskiego, promotor: dr hab. Józef Biolik, prof. UE. 

8. Powołanie Wydziałowej Komisji doktorskiej oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Sylwii Mauch pt. Strategie marketingowe marki międzynarodowych sieci handlowych- liderów 

na rynku polskim, promotor: dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE. 

9. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Grochal-Brejdak, proponowany promotor:  

prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc,5. 

10. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marii Halemby-Pawlik, proponowany promotor:  

prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc, promotor pomocniczy: dr Monika Sulimowska-Formowicz 6. 

11. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Moniki Kamińskiej, proponowany promotor:  

dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, prof. UE, promotor pomocniczy: dr Monika Krakowiak-Drzewiecka7. 

12. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Kornelii Osieczko (Politechnika Rzeszowska), 

proponowany promotor: dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE, promotor pomocniczy: dr Sławomir Stec 

(Politechnika Rzeszowska)8. 

13. Zatwierdzenie listy pytań na egzamin licencjacki na kierunku Logistyka9. 

14. Modyfikacja programu studiów na specjalności Przedsiębiorczość na kierunku Zarządzanie, na 
studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych10. 

15. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmiany kierowników studiów podyplomowych. 
16. Przyjęcie protokołu nr 5/2018/2019. 

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 

                                                           
1 Recenzje uzyskane w postępowaniu habilitacyjnym przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
2 Recenzje uzyskane w postępowaniu habilitacyjnym przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
3 Dokumentację postępowania habilitacyjnego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
4 Dokumentację postępowania habilitacyjnego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
5 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
6 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
7 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
8 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
9
 Materiał do wglądu w Dziekanacie p. 217A. 

10
 Materiał do wglądu w Dziekanacie p. 217A. 


