
Uchwała nr 14/2017/2018 

Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 8 marca 2018 roku 

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych  

dr Tomaszowi Papajowi,  

asystentowi w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

  

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie art. 18 a ust. 11 oraz art. 

20 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz. 

1586) oraz na podstawie Uchwały Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni  

i Tytułów zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Tomaszowi Papajowi 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, po zapoznaniu się  

z dokumentacją postępowania habilitacyjnego przedstawioną przez Kandydata, recenzjami Jego osiągnięć oraz 

stanowiskiem Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Papaja w obszarze nauk społecznych,  

w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu postanawia nadać dr Tomaszowi 

Papajowi stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 

 

Powyższą Uchwałę Rada Wydziału Zarządzania podjęła na podstawie następujących wyników tajnego 

głosowania: 

 liczba członków Rady Wydziału:   66 

a) uprawnionych do głosowania:   40 

b) w tym obecnych:    31 

c) w tym uczestniczących w głosowaniu:   31 

 liczba głosów za nadaniem stopnia doktora habilitowanego  29  

 liczba głosów przeciw nadaniu stopnia doktora habilitowanego 0   

 liczba głosów wstrzymujących się:     2 

 liczba głosów nieważnych:      0 

 

Uzasadnienie: 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podziela stanowisko Komisji 

habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr Tomasza Papaja w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych,  

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, iż osiągnięcia naukowe dr Tomasza Papaja po uzyskaniu stopnia doktora, 

stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i w związku z powyższym Kandydat spełnia 

wymogi przewidziane w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 z późn. zm.).  

 

§ 2 

1. Z treścią niniejszej uchwały zapoznać Habilitanta. 

2. Uchwałę niniejszą wraz z recenzjami przekazać do wiadomości Centralnej Komisji do Spraw Stopni  

i Tytułów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 

 

 

 

   Dziekan Wydziału Zarządzania   

 

 

         Prof. dr hab. Krystyna Jędralska 

 


