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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ABR01.021.19.2020 

DECYZJA REKTORA 

NR 86 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Rektorskiej 

do spraw przygotowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych 

Na podstawie § 62 ust. 2, w związku z § 60 ust. 2 pkt 12 statutu SGH, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., 

postanawiam co następuje: 

§ 1 

Powołuję Komisję Rektorską do spraw przygotowania Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych, zwaną dalej 

„Komisją”, w składzie: 

1) prof. dr hab. Jerzy Menkes; 

2) dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH; 

3) dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH; 

4) dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH; 

5) dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH; 

6) dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH; 

7) dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH; 

8) dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH; 

9) dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH; 

10) dr hab. Barbara Ocicka; 
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11) dr Anita Abramowska-Kmon; 

12) dr Przemysław Biskup; 

13) dr Adam Karbowski; 

14) dr Piotr Karwat; 

15) dr Adam Rogoda; 

16) dr Jolanta Turek; 

17) mgr Katarzyna Gralewska – sekretarz. 

§ 2 

W skład Komisji, jako jej przewodniczący, wchodzi także pełnomocnik Rektora do 

spraw parametryzacji dyscyplin naukowych, zwany dalej „pełnomocnikiem”. 

§ 3 

Do zadań Komisji należy: 

1) dokonywanie cyklicznych analiz dorobku naukowego pracowników badawczych  

i badawczo-dydaktycznych, prowadzących działalność naukową w danej 

dyscyplinie naukowej, 

2) udzielanie pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym właściwego 

kolegium (w zakresie określonej dyscypliny naukowej) stosownych wyjaśnień 

dotyczących ich dorobku naukowego związanego z procesem parametryzacji; 

3) bieżące wspieranie w procesie optymalizacji dorobku naukowego pracowników 

właściwego kolegium (w zakresie określonej dyscypliny naukowej); 

4) bieżąca współpraca z dziekanami właściwych kolegiów w zakresie realizacji 

optymalizacji dorobku naukowego pracowników danego kolegium; 

5) bieżąca współpraca z Działem Nauki w zakresie realizacji optymalizacji dorobku 

naukowego pracowników danego kolegium. 

§ 4 

Spośród członków Komisji pełnomocnik wyznacza osoby odpowiedzialne za 

realizowanie zadań, o którym mowa w § 3, w ramach danej dyscypliny naukowej, 

oraz koordynatorów prac przez nie wykonywanych. 

§ 5 

Komisja działa do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
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§ 6 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  

1 września 2020 r. 

 

 

 

         REKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 


