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Dziekan
Kolegium Gospodarki światowej
Szkoły Głównei Handlowei
w Warszawie

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 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. 22003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. 22005 r., nr 164, poz. 1365, Dz. U.

z2011 r., nr 84, poz' 455), zvvana da|ej ustawą, informuje, iż w dniu 25 |istopada 2013 roku
powołała komisję habi|itacyjną, w skład którejwchodzą:

1. pzewodniczący komisji - prof. Wito|d Jurek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2. sekretaz Komisji- prof' Leokadia oręziak - Szkoła Główna Hand|owa w Warszawie,

3. recenzent - prof. Wiesława Przyby|ska-Kapuścińska - Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu,

4. recenzent - prof. Kzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu,

5. recenzent - prof. Janusz ostaszewski - Szkoła Główna Hand|owa w Warszawie,

6. członek komisji - prof. Stanisław owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

7. członek komisji - prof. E|żbieta Chrabonszczewska - Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie,

W ce|u pzeprowadzenia postępowania habi|itacyjnego dr. Tomasza BERENTA,

wszczętego w dniu 30 wześnia2013 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyp|inie

finanse.

Jednocześnie Centra|na Komisja zwraca się do Rady Ko|egium z upzejmą prośbą o
powiadomienie, W imieniu Centra|nej Komisji, WW. osób o powołaniu ich W skład
p zed m i otowej ko m isj i or az o przekazanie d oku m e ntacj i Wn i oskod awcy.

Ponadto upzejmie informuję, że Centra|na Komisja ,so 
'Spraw Stopni i Tytułów na

podstawie ań. 10 ww. ustawy wyraŻa zgodę d|a Ko|egium 'Gospodarki Światowej Szkoły

Głównej Hand|owej W Warszawie na pzeprowadzenie postępowania habi|itacyjnego

dr. Tomasza Berenta w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyp|inie finanse. Mając na

uwadze wystarczający stan kadrowy ww. Rady Ko|egium, Centra|na Komisja odstępuje od

uzupełnienia Jej składu, pzewidzianego w tym samym artykule.

W załączeniu Centra|na Komisja pzekazuje dokumentację, o której mowa w art. 18a

ust. 1 ustawy, w formie papierowej.

Do wiadomości:

dr Tomasz Berent


