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z dnia 28.03.2018 r.

sl
Dzialaj4c na podstawie art. 18a ust. I 1 ustawy z dnia 14 marca2003 r. - o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz stopniach i t54ule w zakesie sztuki (Dz.U. 22017 r. poz. I 789 j.t.) orazzgodnie

z $ 3l ust. 2 Statutu G6rnoSl4skiej Wy2szej Szkoty Handlowej im. Wojciecha Korfanlego

w Katowicach, po zapoznaniu sig z dokumentacj4 postgpowania habilitacyj nego. recenzjami, uchwa{4

Komisji Habilitacyjnej, Rada Wydzialu Zarz4dzania G'l'/ SH:

postanawia

nada6 Pani dr in2, Joannie Duda stopieri doktora habilitowanego nauk ekonomicznyclt

w dyscyplinie nauk o zarz4dzaniu.

UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku z dnia 26.09.2017 r. zlo2onego przez Paniq dr inZ. Joanng Dudg do

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w Naukowych, w zwi4zku z treSci4 l8a ust. 2 ustawy z dnia

14 marca2003 r. - o stopniach naukowych i tyule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U . z 2017 r., poz.

1789 j.t.), zostalo wszczgte postgpowanie habilitacyjne Pani dr in2. Joanny Dudy w dziedzinie nauk

ekonomicznych, w dysclplinie nauki o zarz4dzaniu.W dniu 14.1 1.2017 r., Centralna Komisja ds. Stopni

i Tytul6w Naukowych powolala komisjg habilitacyjn4 wladciwq do przeprowadzenia ww. postqpou an ia

habilitacyjnego (zwan4 dalej ,,Komisj4"). Po dokonaniu przewidzianych prawem czynnosci.

w szczeg6lnosci ocenie iprzygotowaniu recenzji dorobku naukowego Pani dr inz. Joanny Dudy, a takZe

zapoznaniu sig z prrygotowanym przez Pani4 dr in2. Joanng Dudg autoreferatem, Komisja, uchwat4

z dnia27 .02.201.8 r. po4ytywnie zaopiniowatra nadanie Pani dr inZ. Joannie Dudzie stopnia naukowego

doktora habilitowanego, stwierdzaj4c, iZ osi4gnigcia naukowe dr in2. Joanny Duda po uzyskatriu stopttia

doktora, stanowi4 znaczny wklad Kandydatki w rozw6j dyscypliny naukowej nauk o zarz4dzaniu.

Maj4c na uwadze powyLsze, Rada Wydziafu Zarz4dzania G6mo6l4skiej Wy2szej Szkoly

Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach podjgla uchwalg jak na wstgpie.
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Niniejsza uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.


