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DZ-8.4210.2.2022 
Uchwała nr 72/2022 

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 24 listopada 2022 r. 
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Letycji Sołoducho-Pelc 

§ 1 
Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu działając na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 221 ust. 12 i ust. 14 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r . poz. 574 ze zm.), 
§ 16 ust. 10 Uchwały Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania 
i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia 

naukowego ze zm. po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz uchwałą 

Komisji habilitacyjnej zawierającą negatywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego dr Letycji Sołoducho-Pelc uchwala co następuje: 

w głosowaniu elektronicznym z zachowaniem tajności 1 głosem za, 13 głosami przeciw, 4 głosami 
wstrzymującymi się w obecności 18 na 26 uprawnionych do głosowania 

odmawia nadania 
dr Letycji Sołoducho-Pelc stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Uzasadnienie: 
Formalną podstawą odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego jest art. 221 ust. 12 zdanie drugie 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

Rada Dyscypliny wnikliwie zapoznała się z całością dokumentacji postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego dr Letycji Sołoducho-Pelc, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych 
Habilitantki ( recenzje: 2 pozytywne, 2 negatywne ) oraz uchwałą Komisji habilitacyjnej z dnia 
17.10.2022 r., w której Komisja stwierdziła, że osiągnięcia naukowe nie stanowią istotnego wkładu 

w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości. W szczególności ocena ta odnosi się do cyklu 
publikacji pt.: ,,Przewaga konkurencyjna w zakłócającym otoczeniu" wskazanego przez Habilitantkę jako 
osiągnięcie naukowe (o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce), w przypadku którego uchybienia w warstwie teoretycznej 
i metodycznej nie pozwalają uznać go za osiągnięcie o istotnych walorach naukowych. Tym samym 
warunek art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komisja habilitacyjna uznała 

za niespełniony i wyraziła negatywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
dr Letycji Sołoducho-Pelc. 
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Biorąc pod uwagę wszystkie oceny, opinie i przedstawione w postępowaniu argumenty oraz wobec 
ustawowego obowiązku odmowy nadania przez Radę Dyscypliny stopnia doktora habilitowanego w 
przypadku wydania przez Komisję habilitacyjną negatywnej opinii w sprawie nadania tego stopnia Rada 

podjęła decyzję jak w sentencji. 

Pouczenie: zgodnie z art. 224 ust. 1 w zw. z art. 193 ust 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Doskonałości 

Naukowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki 

o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrodawiu. 

§2 

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia. 

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Dyscypliny} 
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