
Wľocław 5.10.2021r

Uchwała Komĺsji habĺlitacyjnej z dnia 5.ro.2o21 r.

powołanej w postępowaniu w spľawie nadania stopnia doktoľa habilitowanego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplĺnie nauki o zarządzaniu i jakości

wszczętym na wniosek dľ AneĘ Stosik-SoĘk

Sr
Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o zarządzaĺill
i jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wľocławiu uchwałą nr z6 l zozĺ z đnía 2o.o5.2o27
ľ., działając na podstawie art. 221 ust. ro ustawy z dnia zo lipca 2018 r. Pľawo o szkolnictwie
wyższtrrm i nauce (Dz. U. z 2o21r. poz. 478) oraz $ 16 ust. 7, 2, 7 i 8 Uchwały Senatu nr
R.oooo.5l.zozr Uniweľsytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 wľześnia 2o2L Í. u)
spraluie uprotaadzenia zmian tu uchtuale Senatu nr R.oooo.1og.2o7g z dnia z6 września
2o7gr. tu sprawie trubu działania i sposobu postępowania Rady Naukolaej Dyscypliny tu
postępotuaniach o nadanie stopnía naukotaego ze Zm., po Zapoznaniu się z receĺzjami
i dokumentacją wniosku, stwieľdza że aktywnośó naukowa oľaz osiągnięcia naukowe stanowią
istotny wkłađ w ľozwój dyscypliny naukowej nauki o zarząđzaniu i jakości i wyraża poąrtywną
opinię w sprawie nadania dľAnecie Stosik-Sołýk stopnia doktoľa habilitowanego w dziedzinie
nauk społecznych w dyscyplinie nauki ozarząđzaniu ijakości, uznając spełnienie pľzesłanek
warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego' o których mowa w art. zr9 ust. r pkt
r-3 wskazanej ustawy.

UZASADNIENIE

pozyľywnej opinii Komisji Habilitacyjnej w spľawie nadania dľ Anecie Stosik-
SoĘk stopnia doktoľa habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych Ýv

dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Dokonując oceny monogľafii Współpraca u ryualizacji tľeneróta i instruktorótu na rynku
usług sportouo-rekreacyjnych wskazanej przez Habilitantkę jako osiągnięcie naukowe,
Komisja habilitacyjna stwierdziła, iż stanowi ona oryginalne opľacowanie naukowe oľaz
uznała, że walory merytoryczne, jak i osiągnięcia teoľiotwótcze poz;walają uznać ją za
osiągnięcie naukowe o istotnych waloľach naukowych.

Członkowie Komisji habilitacyjnej uznali, że zaprezentowane osiągnięcie naukowe stanowi
znaczący wkład w ľozwój dyscypliny nauki o zarząđzaniu i jakości i spełnia wymagania aľt.
219 ust. 1pkt z Ustawy z dnia zo lĺpca 2018 ľ. Pľawo o szkolrrictwie wýszym (Dz.
U. z zor8 ľ. poz. 1668) wralz z uzupełrrieniami.

Dokonując oceny aktywności naukowej Habilitantki Komisja habilitacyjna stwierdziła, że Jej
ocena jest pozytywna. Habilitantka po uzyskaniu stopnia doktora opublikowała blisko
sześódziesiąt prac naukowych zaľówno w ľenomowanych czasopismach kľajowych, jak
i międzynarodowych. Zdaniem Komisji poziom umiędzynaľodowienia aktywności naukowej
Habilitantki, odzwieľciedlony w międzynaľodowych pľojektach badawczych oľaz publikacjach,
można uznaó jako nie w pełni saýsfakcjonujący.



Komisja w głosowaniu jawnym 6 głosów ,,Za" i r głos ,,Przeciw" uznała, że zostały spełnione
w5rmagania aľt. 219 ust. r pkt s Ustawy z dnĺa zo lipca 2018 ľ. Pľawo o szkolnictwie
wyżsąrm (Dz. U. zzotB ľ. poz. 1668) wrazz uzupełnĺeniami.

Podsumowując osiągnięcia dr Anew Stosik-Sołtyk, Członkowie Komisji uznali w głosowaniu
jaoonym (6 głosów ,,Za" i r głos ,,Przeciw''), że pľzedstawione przez Habilitantkę osiągnięcie
naukowe spehria wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o stopień
naukowy doktoľa habilitowanego określone w aľt. zĺ9 ust.r. Ustawy z dnia zo
lipca zor8 ľ. Pľawo o szkolnictwĺe wýszym (Dz. U. z zoĺ.B ľ. poz. 1668) wraz z
uzupehrieniami.

Sz
Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

nľ. dľ Cyfeľt

Pľzewodni czący Komisji Habilitacyjnej

w postępowaniu w spľawie nadania dľ Anecie Stosik-Sołtyk
stopnia naukowego doktoľa habilitowanego w dziedzinie nauk

społecznych w đyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości


