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CENTRALNA KOMISJA

va, 9 grudnia 2014 r.

DO SPRAW STOPN| I TYTUŁOW
e-mail

Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
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8ż-38. tę1.1 fax.22 656 63 28
kancelaria@ck, gov,pl
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Dziekan
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoły Głównej Handlowej
w warszawie
Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułow, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy zdnia

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz.U, z2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz. U.

z 201'1 r,, nr 84, poz. 455), zwana dalej ustawą, informuje, iz w dniu 9 grudnia 2014 roku
powołałakomisję habilitacyjną, w skład ktorej wchodzą:
1.

przewodniczący komisji

2. sekretarz Komisji

-

-

prof. Witold Jurek

-

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr hab, llona Błaszczak-Przybycińska

-

Szkoła Głowna Handlowa

w warszawie,
3. recenzent * prof. Wojciech Dyduch

- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
4. recenzent - prof. Elzbieta Kryńska - Uniwersytet Łodzki,
5. recenzent - prof. Wacław Jarmołowicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
6. członek komisji- prof. Zdzisław Pisz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
7. członek komisji- prof, Marek Gora

- Szkoła Głowna Handlowa

w Warszawie,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Ewy LISOWSKIEJ, wszczętego w

dniu 1 2 września2014 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomla.

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 oraz

o przekazanie

d

oku me nta cj i Wn ioskod awcy.

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej mowa w ań. 18a
ust. 1 ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości:

dr Ewa L|SOWSKA
Kolegium Anoliz Ekonomicznych
wplynęlo
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