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CENTRALNA KOM|SJA
DO SPRAW STOPN| l TYTUŁOW

Pałac Kultury i Nauki
00-90,1 Warszawa

Nr BCK -|l-L-6928l17

Dziekan
Kolegium Analiz Ekonomicznych
SzkoĘ Głównej Handlowej
w warszawie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie ań. 18 a ust. 5 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki (Dz. U. z2016 r. poz, 882i 1311 orazDz. U. z2017 r. poz.859) zwana
dalej ustawą, informuje, iż w dniu 13 czerwca 2Q17 roku powołała komisję habilitacyjną, w

skład ktorejwchodzą:

1.przewodniczący komisji - prof. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu,

2. sekretarz komisji- dr hab. Piotr Cizkowicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
3. recenzent - prof. Jana Jezak - Uniwersytet Łodzki,

4. recenzent - dr hab, Zdzisław CzĄka - lnstytut Pracy i Spraw Socjalnych w

Warszawie,

5. recenzent - prof. Magdalena Jerzemowska - Uniwersytet Gdański,

6. członek komisji - prof. Anna Ząbkowicz- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

7. członek komisji - prof, Tomasz Szapiro - Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,
W celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki sŁoMKI_

GOŁĘB|OWSKIEJ wszczętego wdniu 8 maja 2017 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie ekonomia,

JednoczeŚnie Centralna Komisja zwraca się do w/w Rady z upzejmą prośbą

o Powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, ww. , Osob o powołaniu ich w skład
przed m i otowej kom isj i or az o przekazanie d oku mentacj i wn i oskod awcy.

\N załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o której mowa w ań. 18a

ust. 1 ustawy, w formie papierowej.
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Do wiadomości:

dr Agnieszka SŁOMKA_GOŁĘBlOWSKA
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e-mail : kancęlaria@ck, gov.pl
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