
R-0161-139/20 
 

Zarządzenie Nr 139/20 
 

z dnia 27 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Naukowo Badawczych w dyscyplinach naukowych  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 19 i § 22 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Na okres kadencji władz 2020-2024, powołuję Komisje Odbioru Prac Naukowo Badawczych                                
w dyscyplinach naukowych, zwane dalej Komisjami, w składzie:  
 

1) Komisja w dyscyplinie Ekonomia i Finanse:  

a) dr hab. Janusz Figura  przewodniczący;  

b) dr hab. Adam Drobniak  członek;  

c) dr hab. Małgorzata Dziembała  członek; 

d) dr hab. Ewa Dziwok  członek; 

e) dr hab. Małgorzata Fronczek – członek;  

f) dr hab. Urszula Grzega  członek;   

g) dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur  członek; 

h) dr hab. inż. Anna Skórska  członek; 

i) dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala  członek; 

j) dr hab. Julia Włodarczyk – członek;  
k) Katarzyna Góralczyk – sekretarz.   

 
2) Komisja w dyscyplinie nauki o Zarządzaniu i Jakości:  

a) prof. dr hab. Teresa Kraśnicka – przewodnicząca;  

b) prof. dr hab. Anna Lipka  członek; 

c) dr hab. Aleksandra Burgiel  członek; 

d) dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek  członek; 

e) dr hab. Tomasz Ingram  członek; 

f) dr hab. Beata Nowotarska-Romaniak  członek; 

g) dr hab. Barbara Pabian  członek; 

h) dr hab. Ewa Płaczek  członek; 

i) dr hab. Artur Świerczek  członek; 

j) dr hab. inż. Krzysztof Targiel  członek; 

k) Aleksandra Kustroń – sekretarz.    

 
3) Komisja w pozostałych dyscyplinach naukowych:  

a) prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – przewodnicząca  

b) dr hab. Marzena Czarnecka  członek; 

c) dr hab. Jan Kozak  członek; 

d) Dorota Szywacz  sekretarz.    

 
§ 2  

Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Prorektor właściwy ds. nauki. 



 
§ 3  

Tryb pracy Komisji określi Regulamin odbioru prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach wydany w drodze zarządzenia rektora.  
 

§ 4  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

 


