
Dąbrowa Górnicza, 24 maja 2021 r. 

 

Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 24.05.2021 powołanej przez Radę Dyscypliny 

Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB w postępowaniu w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o zarządzaniu i jakości wszczętym na wniosek dra Łukasza Wróblewskiego 

 

§ 1 

Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i 

Jakości Akademii WSB  uchwałą nr 19/2020/2021 z dnia 22.01.2021 r., działając na podstawie 

art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85), po odbyciu kolokwium habilitacyjnego, zapoznaniu się z recenzjami i 

dokumentacją wniosku, stwierdza, że osiągnięcia naukowe dra Łukasza Wróblewskiego oraz 

jego aktywność naukowa spełniają przesłanki warunkujące nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy. Zważając na 

powyższe Komisja habilitacyjna popiera wniosek dra Łukasza Wróblewskiego o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o 

zarządzaniu i jakości. 

 

Liczba głosów: za przyjęciem uchwały: 7; przeciw przyjęciu uchwały: 0, wstrzymujących się: 0. 

 

UZASADNIENIE 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający uzasadnienie stanowi jej integralną część.  

 

§ 2 

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

 

§ 3 

Wraz z uchwałą, Komisja habilitacyjna przekazuje Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki 

o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej uzasadnienie uchwały i pełną 

dokumentację postępowania habilitacyjnego. 

         
   Prof. dr hab. Wojciech Czakon 

        Przewodniczący Komisji habilitacyjnej 



Załącznik nr 1 do 

Uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 24.05.2021 powołanej przez Radę Dyscypliny 

Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB w postępowaniu w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o 

zarządzaniu i jakości wszczętym na wniosek dra Łukasza Wróblewskiego 

 

Uzasadnienie  

Komisja habilitacyjna, powołana w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

dra Łukasza Wróblewskiego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o 

zarządzaniu i jakości, w oparciu o art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) stwierdziła, że osiągnięcia naukowe 

dra Łukasza Wróblewskiego stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki o 

zarządzaniu i jakości oraz że dr Łukasz Wróblewski wykazuje się istotną aktywnością naukową 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni i instytucji naukowej, w tym zagranicznej.  

Powyższe stwierdzenie i oceny uzasadniają nadanie dr. Łukaszowi Wróblewskiemu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk 

o zarządzaniu i jakości.  

Prof. dr hab. Wojciech Czakon   - przewodniczący Komisji  

 

Prof. dr hab. Jacek Cezary Otto  - recenzent 

 

Prof. dr hab. Maja Maria Szymura-Tyc - recenzent 

 

Prof. dr hab. Beata Anna Glinka  - recenzent 

 

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor    - recenzent 

 

Prof. dr hab. Anna Czubała   - członek Komisji 

 

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna - sekretarz Komisji 

 


