
 

 

 

Porządek posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali 434A. 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Sprawozdanie z przebiegu publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr Dariusza Grabary, 

promotor prof. dr hab. Andrzej Barczak. 

3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Patrycji Juszczyk, proponowany promotor:  

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, promotor pomocniczy: dr Patrycja Klimas 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)1. 

4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Dagmary Wójcik, proponowany promotor:  

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, promotor pomocniczy: dr Patrycja Klimas 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)2. 

5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Antoniny Litinskiej, proponowany promotor:  

prof. dr hab. Wojciech Dyduch3. 

6. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Łucji Waligóry, proponowany promotor:  

dr hab. Agata Austen, prof. UE4. 

7. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Krzysztofa Wąska, proponowany promotor:  

dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE5. 

8. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Zgały, proponowany promotor:  

dr hab. Artur Świerczek, prof. UE, promotor pomocniczy: dr Krzysztof Niestrój6. 

9. Powołanie Wydziałowej Komisji doktorskiej oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Gabrieli Hanus pt. Nowe trendy w konsumpcji artykułów żywnościowych i zachowaniach 

żywieniowych Polaków, promotor: dr hab. Urszula Grzega, prof. UE. 

10. Powołanie Wydziałowej Komisji doktorskiej oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Adama Janiszewskiego pt. Modele działalności pośredników wiedzy, promotor: prof. dr hab. 

Jan Pyka. 

11. Zaopiniowanie programu Szkoły Doktorskiej w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki  

o zarządzaniu i jakości
7
. 

12. Zaopiniowanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 i 7 PRK (dla I i II stopnia studiów)
 8
 

13. Przyjęcie protokołu nr 4/2018/2019. 

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

                                                           
1 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
2 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
3 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego przesłano uprawnionym członkom RW w wersji elektronicznej. 
4 Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego 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 Materiał do wglądu w Biurze Dziekana p. 219 A. 
8 Materiał do wglądu w Biurze Dziekana p. 219 A. 


