
Wrocław, 10.10.2022 r. 

Uchwala Komisji habilitac}jnej z dnia 10.10.2022 r. 

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

wszczętym na wniosek dr Renaty Brajer-Marczak 

Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i 

jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwalą nr 25/2021 z dnia 20.05.2021 r., 

działając na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1, 2, 7 i 8 Uchwały Senatu nr 

R.0000.51.2021 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 r. w 

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia 26 września 

2019r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w 

postępowaniach o nadanie stopnia naukowego ze zm., po zapoznaniu się z recenzjami i 

dokumentacją wniosku, stwierdza że aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe stanowią 

istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości i wyraża pozytywną 

opinię w sprawie nadania dr. Renacie Brajer-Marczak stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, uznając spełnienie 

przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 219 

ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy. 

UZASADNIENIE 

Komisja habilitacyjna zapoznała się szczegółowo z dokumentacją wniosku dr Renaty Brajer

Marczak, recenzjami, opiniami wszystkich członków Komisji oraz przeprowadziła kolokwium 

habilitacyjne. 

Jako główne osiągniecie naukowe dr Renata Brajer-Marczak wskazała monografię 

Zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów biznesowych. Dokonując oceny 

wskazanego osiągnięcia naukowego, stwierdzono, iż stanowi oryginalne opracowanie naukowe 

wnoszące wkład w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości. W ocenie Komisji walory merytoryczne 

i osiągnięcia teoriotwórcze pozwalają uznać monografię za osiągnięcie naukowe o istotnych 



walorach naukowych, wskazujących na satysfakcjonujący poziom dojrzałości naukowej dr 

Renaty Brajer-Marczak. 

Komisja Habilitacyjna na swoim posiedzeniu stwierdziła, że dr Renata Brajer-Marczak 

wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, zaś Jej 

dorobek naukowy stanowi wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Spełnia tym 

samym wymagania art.16 ust. i ust.2 Ustawy dotyczące uzyskania stopnia doktora 

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

Na niniejszą uchwalę nie przysługuje zażalenie. Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej 

w postępowaniu w sprawie nadania dr Renacie Brajer-Marczak 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 


