
Wrocław 04.10.2021 r.  

 

Uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 04.10.2021 r. 

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

wszczętym na wniosek dr Doroty Molek - Winiarskiej 

 

§ 1 

Komisja Habilitacyjna, powołana przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i 
Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwałą nr 27/2021 z dnia 20.05.2021 r.,  
działając na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 1, 2, 7 i 8 Uchwały Senatu nr 
R.0000.51.2021 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia 26 września 
2019r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w 
postępowaniach o nadanie stopnia naukowego ze zm., po zapoznaniu się z recenzjami i 
dokumentacją wniosku, stwierdza że aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe stanowią 
istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości i wyraża pozytywną 
opinię w sprawie nadania dr Dorocie Molek-Winiarskiej stopnia doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości, uznając spełnienie 
przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 219 
ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy. 

 

UZASADNIENIE 

pozytywnej opinii Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania dr Dorocie Molek-
Winiarskiej doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 
Nauki o Zarządzaniu i Jakości. 

Dokonując oceny monografii pt. „Interwencje antystresowe w organizacji. Modele. 
Zarządzanie. Efektywność”, wskazanej przez habilitantkę jako osiągnięcie naukowe, Komisja 
Habilitacyjna stwierdziła, iż stanowi ona oryginalne opracowanie naukowe oraz uznała, że 
kwestie merytoryczne, jak i osiągnięcia teoriotwórcze pozwalają uznać ją za osiągnięcie 
naukowe o istotnych walorach naukowych. 

Członkowie Komisji Habilitacyjnej jednoznacznie uznali, że zaprezentowane osiągnięcie 
naukowe stanowi znaczący wkład w rozwój dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości i spełnia 
wymagania art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wraz z uzupełnieniami. 

Dokonując oceny aktywności naukowej habilitantki Komisja Habilitacyjna stwierdziła, że jej 
ocena jest jednoznacznie pozytywna. Habilitantka po uzyskaniu stopnia doktora opublikowała 
blisko sześćdziesiąt prac zarówno w renomowanych czasopismach krajowych, jak i 
międzynarodowych. Zdaniem Komisji poziom umiędzynarodowienia aktywności naukowej 
habilitantki, odzwierciedlony w międzynarodowych projektach badawczych oraz publikacjach, 
można uznać jako satysfakcjonujący. 



Komisja jednoznacznie uznała, że zostały spełnione wymagania art. 219 ust. 1 pkt 3 Ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) 
wraz z uzupełnieniami.    

Podsumowując osiągnięcia Doroty Molek-Winiarskiej, wszyscy członkowie Komisji 
jednogłośnie uznali w głosowaniu jawnym, że przedstawione przez habilitantkę osiągnięcie 
naukowe w pełni spełnia wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o stopień 
naukowy doktora habilitowanego określone w art. 219 ust.1. Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wraz z 
uzupełnieniami. 

§ 2 

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

 

 

……………..………….……………………. 

prof. dr hab. Wojciech Dyduch 

      Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej 

w postępowaniu w sprawie nadania Dorocie Molek-Winiarskiej 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
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