
POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 

Wydziat Zarzadzania 

42-200 Czestochowa 

Al. Armii Krajowej 19 paw. “B” Uchwala nr 28/2022 

tel, 34-325-03-95, tel./fax 34-36Radyeyscypliny Naukowej Nauki o Zarzqdzaniu i Jakosci 

z dnia 29 marca 2022 roku 

w sprawie powolania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki 0 zarzadzaniu 
i jakoSci wszezetego na wniosek dr. inz. Artura Kisioltka 

§1 
Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarzqgdzaniu i Jakosci, dziatajac na podstawie art. 221 

ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo 0 szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021. 

poz. 478, z pézn. zm.), w nawiazaniu do § 10 ust. 2 Uchwaly Senatu Politechniki 

Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w dniu 29 marca 2022 roku 

powolata komisje habilitacyjng w sktadzie: 

1. Przewodniczacy — prof. dr hab. Wojciech Dyduch- Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach 

Recenzent —dr hab. Barbara Mréz-Gorgon- Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 

Recenzent — prof. dr hab. Maciej Urbaniak-Uniwersytet Lodzki 

Recenzent —dr hab. inz. Justyna Bugaj-Uniwersytet Jagiellonski 

Recenzent — prof. dr hab. Jan Wiktor- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Sekretarz komisji — dr hab. inz. Klaudia Smolag, prof. PCz 

Cztonek komisji — prof. dr hab. Dorota Jelonek-Politechnika Czestochowska N
A
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w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. inz. Arturowi Kisiolkowi 
wszcezetego w dniu 09 grudnia 2021 roku, w dziedzinie nauk spotecznych w dyscyplinie 

nauki o zarzqadzaniu i jakoSci . 

Uzasadnienie 

Podmiot habilitujgcy, w terminie szeSciu tygodni od dnia otrzymania informacji o czlonkach 

komisji habilitacyjnej} wyznaczonych przez RDN, powoluje komisje habilitacyjna na 

podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z pozn. zm.), przy zachowaniu przepisow § 9 Uchwaly 

Senatu Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 

§ 3 

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Przewodniczaca 
Rady Dyscypliny Naukowej 

Nauki o Zarzadzaniu i Jakosci 

oto. Ney Lech 
dr hab. Ag ta Mesjasz-Lech, prof. PCz


