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9 – zdalne – Posiedzenie  

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

z dnia 29 października  2020 r. 

Protokół 

 

1. Przyjęcie porządku obrad  

Posiedzenie RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości otworzyła prof. dr hab. Beata 

Glinka, Wiceprzewodnicząca Rady. Posiedzenie w trybie zdalnym było realizowane za 

pośrednictwem aplikacji Zoom. Wiceprzewodnicząca na podstawie listy obecności 

stwierdziła, że na sali jest kworum – obecnych  osób - a posiedzenie z zostało zwołane 

w sposób prawomocny - Rada może podejmować wiążące uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do porządku obrad został dodany 

punkt 5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat  uchwały rekrutacyjnej do szkół 

doktorskich.  

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do porządku obrad, więc Wiceprzewodnicząca 

zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu jawnym: 

uprawnieni –  
26 

głosowało – 
20 

za – 20 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

przyjęła porządek obrad. 

 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 
16 września 2020 r. 
 

Ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu z ostatniego 
posiedzenia Rady, Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. 
Rada w głosowaniu jawnym:  

uprawnieni –  
26 

głosowało – 
21 

za – 21 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

zatwierdziła protokół z posiedzenia RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 16 
września 2020 r. 

 
3. Informacje bieżące  
 

Wiceprzewodnicząca Rady prof. dr hab. Beata Glinka poinformowała 

zebranych, że trwa konkurs na dyrektorów szkół doktorskich i poprosiła o zgłaszanie 

się do udziału w konkursie. 

Przypomniała, że 2 października br. odbyło się spotkanie Przewodniczących Rad z 

Prorektorem prof. dr hab. Zygmuntem Lalakiem. Dotyczyło ono m.in.: 

- wyborów do rad naukowych dyscyplin na nową kadencję – 1/3 członków powoła 

Rektor, a pozostałych wybierze społeczność akademicka. Wiceprzewodnicząca 

poprosiła o aktywny udział w wyborach do Rady. 

- uchwały nr 481 Senatu UW – Rada doskonałości Naukowej uznała ją za nieważną,  

Uniwersytet zaskarżył tę decyzję  sądzie. Zaleca się uważne działanie zwłaszcza w 

nowych postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora (tu składy powoływanych 
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komisji egzaminacyjnych powinny być tożsame ze składami komisji doktorskich) i 

doktora habilitowanego (kolokwium).  

 
4. Informacje o zadaniach Rady do końca kadencji (kryteria oceny, raport o 
stanie dyscypliny) i powołanie zespołów odpowiedzialnych za realizację 
tych zadań  
 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że Rada do końca swojej 
kadencji powinna: 
 
- opracować kryteria oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, powinna 

być powołana komisja do opracowania kryteriów. W załączniku do zarządzenia 33 

Rektora UW z 21.02.2020 r. w sprawie w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów 

oceny okresowej nauczycieli akademickich znajduje się wzór arkusza oceny okresowej 

nauczyciela akademickiego. 

Komisja opracuje materiały do dyskusji, które będą przesłane członkom Rady do 

konsultacji, by na kolejnym posiedzeniu Rady je zatwierdzić. Wiceprzewodnicząca 

zaproponowała 7 kandydatów do komisji: prof. dr hab. Beata Glinka; prof. dr hab. 

Przemysław Hensel; prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz; prof. dr hab. Marta Postuła; 

dr hab. Marcin Żemigała; dr hab. Elwira Gross-Gołacka; dr Anna Kuźmińska. 

 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w 

systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

 upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

prof. dr hab. Beata Glinka 26 23 22 1 0 

prof. dr hab.  
Przemysław Hensel 

26 23 22 1 0 

prof. dr hab.  
Grzegorz Karasiewicz 

26 23 (1 głos 
nieważny) 

21 0 1 

prof. dr hab. Marta Postuła 26 23 22 1 0 

dr hab. Elwira Gross-Gołacka 26 23 21 1 1 

dr  hab. Marcin Żemigała 26 23 22 0 1 

dr Anna Kuźmińska 26 23 19 2 2 

powołała komisję ds. ds. przygotowania kryteriów oceny osiągnięć naukowych 

nauczycieli akademickich 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 
 

- opracować raport  o stanie dyscypliny. Nie ma jeszcze przygotowanego wzoru 

takiego raportu dla wszystkich dyscyplin, wiadomo, że ma składać się z 2 części; 

jawnej i niejawnej. Wiceprzewodnicząca przypomniała, że 2 lata wcześniej zajmowała 

się opracowaniem podobnego raportu. Chciałaby powołać zespół do przygotowania 

takiego opracowania w zmiennym składzie. Na początek zaprasza do zespołu: dr. hab. 

Marcina Żemigałę, prof. dr. hab. Przemysława Hensela, a także pracowników sekcji 

ds. badań naukowych. 
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- ustalić zakres egzaminów doktorskich dla doktorantów ze szkół doktorskich oraz 

doktorantów eksternistycznych. Propozycja Wiceprzewodniczącej:  jeden egzamin, 

ogólny z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości z uwzględnieniem subdyscypliny 

przywołanej w rozprawie doktorskiej dla doktorantów ze szkół doktorskich, a dla 

eksternów – dwa egzaminy: jeden ze współczesnych tendencji w dyscyplinie oraz 

drugi z subdyscypliny z elementami metodyki badań. Wiceprzewodnicząca poprosiła 

o zgłaszanie sugestii w tej sprawie. 

 
5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat uchwały rekrutacyjnej do szkół 
doktorskich 
 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo od Prorektora prof. dr. 

hab. Zygmunta Lalaka z prośbą by Rada wyraziła swoją opinię na temat projektu 

uchwały Senatu UW w sprawie rekrutacji do szkół doktorskich UW w roku akademickim 

2021/22. Prof. dr hab. Beata Glinka konsultowała ten projekt uchwały z doktorantami, 

którzy przeszli proces rekrutacji. Uwagi dotyczyły główne terminów rekrutacji. O głos 

poprosiła przedstawicielka doktorantów – mgr Małgorzata Kuczara, która 

poinformowała Radę, iż Samorząd Doktorantów przygotował swoje stanowisko w tej 

sprawie. W piśmie zwrócono uwagę, iż doktorant który jest członkiem komisji 

rekrutacyjnej powinien mieć równoważny głos jak pozostali członkowie. Prof. dr hab. 

Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska zapytała czy nie powinno się wprowadzić zasad 

rekrutacji dla kandydatów na doktorantów w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

i jak zachęcić kandydatów do wyboru dyscypliny na studiach doktoranckich. Ponownie 

głos zabrała mgr Małgorzata Kuczara zwracając uwagę, że na stronie internetowej 

szkół doktorskich jest wyszukiwarka promotorów i znajduje się tam tylko 10 nazwisk 

wykładowców z Wydziału Zarządzania, a większa liczba promotorów mogłaby 

zainteresować doktorantów. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że wielu z 

wykładowców ma wypełnione limity – 5 doktorantów - i nie mogą objąć opieką naukową 

kolejnych osób. 

Wiceprzewodnicząca zaproponowała, aby przyjąć uchwałę z pozytywną opinią 

w sprawie rekrutacji, a jeżeli będą jeszcze jakieś uwagi  prosi o ich przekazanie do 

Niej. 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w 

systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

uprawnieni – 
26 

głosowało – 
24 

za – 24 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

przyjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii na temat projektu uchwały Senatu 

Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na 

Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022. 

Uchwała stanowi załącznik do  protokołu.  
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6. Sprawozdanie z obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Bianchi  
 
  Sprawę zreferował prof. dr. hab. Grzegorz Karasiewicz. Obrona publiczna, w 

trybie zdalnym (aplikacja Google Meet) odbyła się 21 września 2020 r. i przebiegła bez 

zakłóceń. Tytuł rozprawy: „The Influence of Marketing Communication in Social Media 

on Electronic Word-of-Mouth”. Promotorem był dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. ucz. 

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem publicznej obrony rozprawy mgr Anny 

BIanchi głosowało 10 osób (w tym 1 głos nieważny), uprawnionych było - 10 osób, za 

głosowało - 9 osób,  przeciw – 0 wstrzymało się od głosu – 0.  

W głosowaniu tajnym nad wystąpieniem do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o 

Zarzadzaniu i Jakości z projektem uchwały o nadaniu mgr Annie Bianchi  stopnia 

doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości 

głosowało - 10 osób, uprawnionych do głosowania było - 10 osób. Za wystąpieniem z 

projektem uchwały oddano  - 10 głosów, przeciw oddano - 0 głosów, wstrzymało się 

od głosowania  - 0 osób.   

Jednocześnie Komisja Doktorska wyróżniła rozprawę doktorską na wniosek dwóch 

recenzentów. W głosowaniu tajnym nad wyróżnieniem rozprawy doktorskiej głosowało 

- 10 osób, uprawnionych do głosowania było - 10 osób. Za wyróżnieniem oddano 9 -

głosów, przeciw oddano - 0 głosów, wstrzymała się od głosowania  - 1 osoba.  

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w 

głosowaniu tajnym: 

 

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
19 

za – 19 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

przyjęła uchwałę w sprawie nadania mgr Annie Bianchi stopnia doktora w dziedzinie 
nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości 
 

Wiceprzewodnicząca zarządziła drugie głosowanie w systemie Ankieter. Rada 
w głosowaniu tajnym:  

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
19 

za – 17 przeciw – 1 wstrzymujących 
się – 1 

wyróżniła rozprawę doktorską mgr Anny Bianchi. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
7. Sprawozdanie z obrony rozprawy doktorskiej mgr. Andranika Muradyana  
 

Sprawę zreferowała prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska. 

Obrona publiczna, w trybie zdalnym (aplikacja Google Meet) odbyła się 21 września 

2020 r. i przebiegła bez zakłóceń. Tytuł rozprawy: „Procedura oceny atrakcyjności 

rynków zagranicznych dla sektora bankowego na przykładzie wybranych krajów 

byłego ZSRR”. Promotorem był: prof. dr. hab. Grzegorz Karasiewicz, a promotorem 

pomocniczym: dr Tomasz Rosiak. 

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

mgr. Andranika Muradyana głosowało - 9 osób, uprawnionych do głosowania było - 11 
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osób. Za przyjęciem publicznej obrony rozprawy doktorskiej oddano - 9 głosów, 

przeciw oddano - 0 głosów, wstrzymało się od głosowania - 0 osób.  

W głosowaniu tajnym nad wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o 

Zarzadzaniu i Jakości z projektem uchwały o nadaniu mgr. Andranikowi Muradyanowi  

stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauki o zarzadzaniu i jakości głosowało 

- 10 osób, uprawnionych do głosowania było - 11 osób. Za wystąpieniem z projektem 

uchwały oddano - 10 głosów, przeciw oddano - 0 głosów, wstrzymało się od 

głosowania - 0 osób.   

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w 

głosowaniu tajnym: 

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
18 

za – 18 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. Andranikowi Muradyanowi stopnia doktora w 
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
8. Sprawozdanie z obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Oleś-Filiks  
 

Sprawę zreferował prof. dr hab. Andrzej Wiatrak. Obrona publiczna, w trybie 
zdalnym (aplikacja Google Meet) odbyła się 5 października 2020 r. i przebiegła 
sprawnie. Tytuł rozprawy: „Dostosowanie procesów operacyjnych systemów 
informatycznych zarządzania do wymogów strategicznej analityki biznesowej”. 
Promotorem był: prof. dr hab. Witold Chmielarz. 

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

mgr Małgorzaty Oleś-Filiks głosowało - 8 osób, uprawnionych do głosowania było - 11 

osób. Za przyjęciem publicznej obrony rozprawy doktorskiej oddano - 8 głosów, 

przeciw oddano - 0 głosów, wstrzymało się od głosowania - 0 osób.  

W głosowaniu tajnym nad wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o 

Zarzadzaniu i Jakości UW z projektem uchwały o nadaniu mgr Małgorzacie Oleś-Filiks  

stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauki o zarzadzaniu i jakości głosowało 

- 8 osób, uprawnionych do głosowania było - 11 osób. Za wystąpieniem z projektem 

uchwały oddano - 8 głosów, przeciw oddano - 0 głosów, wstrzymało się od głosowania 

- 0 osób.   

Jednocześnie Komisja Doktorska wyróżniła rozprawę doktorską na  wniosek jednego 

recenzenta (prof. dr hab. Dorota Jelonek). W głosowaniu tajnym nad wyróżnieniem 

rozprawy doktorskiej głosowało - 8 osób, uprawnionych do głosowania było - 11 osób. 

Za wyróżnieniem oddano - 8 głosów, przeciw oddano - 0 głosów, wstrzymała się od 

głosowania - 0 osób. 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w 

głosowaniu tajnym: 

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
20 

za – 20 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr Małgorzaty Oleś-Filiks stopnia doktora w 
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości 
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Wiceprzewodnicząca zarządziła drugie głosowanie w systemie Ankieter. Rada 

w głosowaniu tajnym:  

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
20 

za – 11 przeciw – 1 wstrzymujących 
się – 8 

wyróżniła rozprawę doktorską mgr Małgorzaty Oleś-Filiks. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
9. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marka Dżamana  
 

Sprawę zreferował prof. dr hab. Andrzej Wiatrak. Mgr Marek Dżaman jest 

uczestnikiem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania – na 

III roku.  Przewód doktorski był wszczęty 23.01.2019 r. Temat rozprawy doktorskiej: „ 

Wpływ regulacji na zarządzanie przedsiębiorstwem obrotu gazem ziemnym”. 

Promotorem jest dr hab. Tomasz Zalega, prof. ucz. 

Spośród zgłoszonych 4 kandyatur, największą liczbę głosów uzyskali:  

- prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz - Instytut Zarządzania, SGGW w Warszawie; 

- dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości,  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

Ponieważ nikt nie zgłosił zastrzeżeń, Wiceprzewodnicząca zarządziła 

głosowanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

 uprawnieni  głosowało  za  przeciw  wstrzymujących 
się  

Prof. dr hab.  
Joanna Paliszkiewicz 

20 20 18 2 0 

Dr hab. prof. UEK 
Marek Jabłoński 

20 20 20 0 0 

podjęła chwalę w sprawie powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. 
Marka Damana. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
10. Sprawy różne 
 
Na tym Wiceprzewodnicząca zamknęła obrady. 

                                                         
                                                    Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 

                                                                          Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Protokołowała: Iwona Oliwińska 

                     Prof. dr hab. Beata Glinka 


