
Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej  

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 

……………………………….………..…                            Częstochowa, 31.05.2022 r. 

(pieczęć Rady Dyscypliny Naukowej)     

 

Szanowny Pan 

Dr Aleksander Pabian 

Ul. Wawrzynowicza 8/25 

42-218 Częstochowa 

Uchwała nr 48 /2022 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Wydziału  Zarządzania   Politechniki Częstochowskiej 

z dnia 31.05.2022r. 

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości  

dr. Aleksandrowi Pabianowi. 

§ 1 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości w składzie:  

 

1.Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz 

2.Prof. dr hab. Jolanta Chluska 

3.Prof. dr hab. Dorota Jelonek 

4..Dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. PCz 

5.Dr hab. inż. Marlena Grabowska, prof. PCz 

6.Dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar, prof. PCz 

7.Dr hab. Anna Korombel, prof. PCz 

8.Dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz 

9.Dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz 

10.Dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, prof. PCz 

11.Dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik, prof. PCz 

12.Dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz  

13.Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz 

14.Dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz 

15.Dr hab. inż. Paweł  Nowodziński, prof. PCz 

16.Dr hab. Małgorzata Okręglicka, prof. PCz 

17.Dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz 

18.Dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz 

19.Dr hab. Oksana Seroka- Stolka, prof. PCz 

20.Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz 

21.Dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz 

22.Dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz 

23.Dr hab. Marek Szajt, prof. PCz 



 

24.Dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCz 

25.Dr hab. inż. Piotr Tomski, prof. PCz 

26.Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz 

27.Dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz 

28.Dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz 

 

 

działając na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 i 178 ust. 2 oraz art. 221 ust. 12 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. 

zm.), w nawiązaniu do § 14 ust. 1 Uchwały nr 99/2021/2022  

Senatu PCz z dnia 8 lutego 2022 roku w związku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735,  z późn. zm.), po zapoznaniu się 

z Uchwałą Komisji habilitacyjnej o wyrażeniu opinii w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego z dnia 21 marca 2022 r., zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia 

doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy, w tym z recenzjami 

osiągnięć naukowych, odmawia nadania dr. Aleksandrowi Pabianowi stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Uzasadnienie 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości po przeanalizowaniu materiału 

dowodowego i zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej stwierdza, że odmawia nadania stopnia 

doktora habilitowanego dr. Aleksandrowi Pabianowi. 

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Aleksander Pabian uzyskał dwie negatywne recenzje. 

Na mocy art. 221 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz § 13 ust. 5 Uchwały nr 99/2021/2022 Senatu PCz z dnia 8 lutego 

2022 opinia komisji habilitacyjnej nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej dwie recenzje są 

negatywne. Tym samym Komisja habilitacyjna powołana w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

wszczętym na wniosek dr. Aleksandra Pabiana wyraziła negatywną opinię w sprawie nadania  

dr. Aleksandrowi Pabianowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Na mocy art. 221 ust. 12 – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz § 14 ust. 4 Uchwały nr 400/2019/2020 z dnia 29 

kwietnia 2020 r. oraz 99/2021/2022 Senatu PCz z dnia 8 lutego 2022 Rada Dyscypliny Naukowej 

obligatoryjnie odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego, jeżeli opinia komisji habilitacyjnej 

jest negatywna. 

 

§2 



 

Wyniki głosowania: 

Uprawnionych do głosowania 34 

Obecnych podczas głosowania: 28 

Oddanych głosów:   28 

Głosów TAK:   26 

Głosów NIE:   2 

Głosów wstrzymujących się: 0 

Głosów nieważnych:   0 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

Przewodnicząca  

Rady Dyscypliny Naukowej 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

 

                                                                                       dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz 
 

 

 

 

Pouczenie 

Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do Rady 

Doskonałości Naukowej za pośrednictwem właściwej rady dyscypliny, która wydała tę decyzję. 

Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


