
Uchwała nr 98 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie zatrudnienia dr Macieja Jacka Nowaka na podstawie umowy o pracę 

na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawowym 
miejscu pracy w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, 
Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami od dnia 01 września 2017 r. na 

czas nieokreślony 
 
 

Zgodnie z §24 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Pozytywnie opiniuje zatrudnienie dr Macieja Jacka Nowaka  na podstawie umowy 
o pracę na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawowym 
miejscu pracy w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, 

Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami od dnia 01 września 2017 r. na czas 
nieokreślony 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
uprawnionych do głosowania 23  osób 
obecnych     16    osób 
oddano ważnych  16    głosów     
w tym: 
głosów na TAK – 16 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw –  0 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

D z i e k a n 

 

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała 99 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 167 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT z dnia 
25 października 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Komisji Egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Małgorzacie Bernadecie Blaszke 

 
Zgodnie z art. 32a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r. 
oraz na podstawie. § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o 
nadaniu tytułu profesora (Dz. U Nr 15 poz. 128 z póź. zmianami) - Rada Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwała: 

§ 1 
Zmiany w składzie:  
1. Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej – ekonomia odwołuje się prof. zw. dr hab. Czesława Sułkowskiego i 
prof. zw. dr hab. Antoniego Mickiewicza a powołuje się dr hab. inż. Irenę Łącką, 
prof. nadzw. oraz dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. nadzw. 
Skład komisji po zmianach: 

 dr hab.inż. Irena Łącka, prof. nadzw. 

 dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

 dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.  

 dr dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw.  - promotor 
2. Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

dodatkowej – filozofia odwołuje się prof. zw. dr hab. Antoniego Mickiewicza a 
powołuje się dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. nadzw 
Skład Komisji po zmianach: 
- prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński 
-    dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 
-    dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.  

3. Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Języka 
angielskiego odwołuje się prof. zw. dr hab. Antoniego Mickiewicza a powołuje się 
dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. nadzw. 
Skład Komisji po zmianach 

- lektor 
-    dr hab. inż.Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 
-    dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
                                                                                     D z i e k a n 

     Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała 100 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  

mgr Małgorzaty Bernadety Blaszke 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 p. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 
2003 r., Nr 65, poz. 595 z póź. zm.) - Rada Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala co 
następuje: 

§ 1 
Na recenzentów rozprawy doktorskie Małgorzaty Bernadetty Blaszke nt.: „Analiza 
uwarunkowań rynku nieruchomości rolnych na obszarach chronionych”, wyznacza: 

 Prof. zw. dr hab. Wiesław Musiał  – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie; Wydział Rolniczo-Ekonomiczny; Instytut Ekonomiczno-
Społeczny 

 - dyscyplina – ekonomia,  
 

 Prof. US dr hab. Sebastian Kokot – Uniwersytet Szczeciński; Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania; Instytut Ekonometrii i Statystyki 

 - dyscyplina – ekonomia, 
. 

 Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie; Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji 

     - dyscyplina – ekonomia, 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
                                                                                     D z i e k a n 
     Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 101 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 348 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 

studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia  
dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 

2015/2016 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016: 

1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia projektowe dla 
przedmiotu Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi dla cyklu kształcenia 
rozpoczętego w roku akademickim 2015/2016.Przedmiot realizowany w roku 
akademickim 2017/2018(rok 3, sem.5 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS 
pozostają bez zmian. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
uprawnionych do głosowania   23osoby 
obecnych   19osób 
oddano ważnych  19 głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 19 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 



Uchwała nr 102 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 349 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 

studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016 

 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 

przedmiotu Wartościowanie i ocena pracy na specjalności Zarządzanie zasobami 
ludzkimi dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2015/2016. 
Przedmiot realizowany w roku akademickim 2017/2018 (rok 3, sem. 5 cyklu). 
Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
 
uprawnionych do głosowania 23   osoby 
obecnych   16osób 
oddano ważnych   16 głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 16 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Uchwała nr 103 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 435z późn. zm. Rady Wydziału 

Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 09 czerwca 2016 r. dotyczącej 
zatwierdzenia programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia  

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 
2016/2017 

 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia projektowe dla 

przedmiotu Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi dla cyklu kształcenia 
rozpoczętego w roku akademickim 2016/2017. Przedmiot realizowany w roku 
akademickim 2018/2019 (rok 3, sem. 5 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS 
pozostają bez zmian. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych   16osób 
oddano ważnych      głosów    16 
w tym: 
głosów na TAK - 16 
głosów wstrzymują0cych się –  
głosów przeciw – 0 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 



Uchwała nr 104 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 436 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT                 

w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 
studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE I stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 

przedmiotu Wartościowanie i ocena pracy na specjalności Zarządzanie zasobami 
ludzkimi dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2016/2017. 
Przedmiot realizowany w roku akademickim 2018/2019 (rok 3, sem. 5 cyklu). 
Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych   16    osób 
oddano ważnych      głosów    16 
w tym: 
głosów na TAK - 16 
głosów wstrzymują0cych się –  
głosów przeciw – 0 
 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 105 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 438 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT               

w Szczecinie z dnia 09 czerwca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 
studiów dla kierunku EKONOMIA II stopnia  

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 
2016/2017 

 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA II stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia projektowe dla 

przedmiotu Organizacja przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych dla cyklu 
kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2016/2017. Przedmiot 
realizowany w roku akademickim 2017/2018 (rok 2, sem. 4 cyklu). Liczba 
godzin i punktów ECTS pozostają bez zmian. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych   16    osób 
oddano ważnych      głosów    16 
w tym: 
głosów na TAK - 16 
głosów wstrzymują0cych się –  
głosów przeciw – 0 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 

 
 
 



Uchwała 106 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie podziału na grupy seminaryjne i pracownie dyplomowe na rok 

akademicki 2017/2018 
 
Na podstawie Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie – Rada Wydziału Ekonomicznego postanawia: 

§ 1 
Zatwierdza/nie zatwierdza następujący wykaz grup seminaryjnych i pracowni 
dyplomowych: 
 
Planowana liczba grup seminaryjnych i pracowni dyplomowych – w roku 
akademickim 2017/2018:  

Lp. 

Poziom/kierunek/rok/ 

semestr studiów i aktualna 

liczba studentów 

Plano

wana 

liczba 

grup 

Jednostki  

1 

S2E_(nabór lato) 

 (specj. gospodarka 

nieruchomościami),  

15 studentów* 

1 

1. Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii 

Środowiska. 

2 

S1 E  

(spec.: analityka gospodarcza; 

rachunkowość i finanse w 

jednostkach gospodarczych; 

rzeczoznawstwo majątkowe i 

obrót nieruchomościami)  

60 studentów* 

4 

1. Katedra Analizy Systemowej i Finansów. 

2. Zakład Ekonomii i Rachunkowości. 

3. Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii 

Środowiska. 

4. Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii. 

3. 

S1 Z (specj.: zarządzanie 

zasobami ludzkimi, wycena i 

zarządzanie 

nieruchomościami),  

32 studentów* 

2 

1. Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii 

Środowiska. 

2. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami. 

4. S1 TiR; 34 studentów* 2 
1. Katedra Analizy Systemowej i Finansów. 

2. Katedra Polityki Gospodarczej i Turystyki. 
*stan studentów na dzień 15.05.2017 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych   16    osób 
oddano ważnych      głosów    16 
w tym: 
głosów na TAK - 16 

głosów wstrzymują0cych się –  
głosów przeciw – 0 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
              D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 



 
 

Uchwała 107 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
 

w sprawie ustalenia współczynnika wagowego dla form zajęć na rok 
akademicki 2017/2018 

 
 
Na podstawie Regulaminu studiów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie Rada Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala co 
następuje: 

 
§ 1 

Współczynniki wagowe dla przedmiotów/modułów dla wszystkich form zajęć 
wynoszą 1,0. 

 
§ 2 

Współczynniki wagowe wykorzystywane będą przy obliczeniu średniej ważonej 
oceny za przedmiot według wzoru zamieszczonego w Regulaminie studiów 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych   16    osób 
oddano ważnych      głosów    16 
w tym: 
głosów na TAK - 16 
głosów wstrzymują0cych się –  
głosów przeciw – 0 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
              D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała 108 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

w sprawie podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2017 roku 

Na podstawie Regulaminu podziału środków z dotacji na finansowanie działalności 
polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z 
nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Rada Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala co 
następuje: 

 
§ 1 

Uchwala następujący podział środków z dotacji celowej  na finansowanie 
działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych 
oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich na 2017 rok: 

L.p. Nazwisko i imię kwota 

1 Dr Maciej Oreserreich 1 566,00 

2 Dr inż. Anna Sworowska 1 566,00 

3 Mgr Błażej Suproń 1 568,00 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych   16    osób 
oddano ważnych      głosów    16 
w tym: 
głosów na TAK - 16 
głosów wstrzymują0cych się –  
głosów przeciw – 0 
 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 
              D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uchwała 109 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 
 

w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału za 2016 r. 
 
Na podstawie § 25 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie, Rada Wydziału postanawia: 

 
§ 1 

Zatwierdza przedstawione sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 
za 2016 r.(załącznik 1 do Uchwały) 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
uprawnionych do głosowania  23  osoby 
obecnych   16    osób 
oddano ważnych      głosów    16 
w tym: 
głosów na TAK - 16 
głosów wstrzymują0cych się –  
głosów przeciw – 0 
 
 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 
              D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uchwała 110 



Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 21 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. dotyczącej powołania Wydziałowej  

Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 
 

Na podstawie załącznika nr 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie § 13 pkt. 1 Rada Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie postanawia: 

 
§ 1 

Odwołuje z członka Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych dr Marlenę 
Prochorowicz, a powołuje dr Wojciecha Lewickiego.  
Skład Wydziałowej komisji ds. Dydaktycznych po zmianach: 
 
I. Komisja do spraw dydaktycznych 
1. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw. - Przewodnicząca 
2. dr Ewa Kołoszycz 
3. dr Wojciech Lewicki 
4. dr Rafał Mazur 
5. dr Elżbieta Jaworska 
6. dr Janusz Myszczyszyn 
7. dr Monika Śpiewak-Szyjka 
8. dr Katarzyna Wawrzyniak 
9. przedstawiciele studentów 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
              D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uchwała 111 



Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 
 

w sprawie udzielenia dr hab. Czesławie Christowa, prof. nadzw. płatnego  
urlopu naukowego   od 01.10.2017 r. do 28.02.2018 r. 

 
 

Na podstawie art. 144 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zgodnie z § 39 
Statusu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w - Rada Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

§ 1 
Pozytywnie opiniuje wniosek dr hab. Czesławy Christowa, prof. nadzw. w sprawie 
udzielenia urlopu naukowego na okres od 01.10.2017 r. – 28.02.2018 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

 
 

uprawnionych do głosowania 23osób 
obecnych   19  osób 
oddano ważnych głosów  15 
w tym: 
głosów na TAK – 14 
głosów wstrzymujących się – 1 
głosów przeciw – 0 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
                                                                                     D z i e k a n 
 
     Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


