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lJ Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu 

Uchwała nr 65/2022 
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Renacie Brajer-Marczak 

§1 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 221 ust. 12 i ust . 14 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), 
§ 16 ust. 10 Uchwały Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania 
i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia 
naukowego ze zm. po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz uchwałą 
komisji habilitacyjnej zawierającej pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego dr Renacie Brajer-Marczak uchwala co następuje: 

w głosowaniu elektronicznym z zachowaniem tajności 18 głosami za w obecności 18 na 26 

uprawnionych do głosowania 

nadaje 
dr Renacie Brajer-Marczak stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w zw. z art. 178 ust . 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mając na uwadze, iż niniejsza uchwała w pełni uwzględnia 
żądanie strony wyrażone we wniosku z dnia 16.12.2021 r., odstępuje się od jej uzasadnienia. 

§2 

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia . 

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Dyscypliny) 
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