
Uchwała Komisji habilitacyjnej  

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w postępowaniu wszczętym na wniosek dr. Adriana Przemysława Lubowieckiego-Vikuk  

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości  

 

§ 1 

 

Komisja habilitacyjna powołana przez Radę Naukową dyscypliny nauki o zarzadzaniu i jakości 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uchwałą nr 145 z dnia 14.03.2022 r., działając na 

podstawie art. 222 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, dalej: ustawa), po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją 

wniosku oraz po uwzględnieniu przebiegu kolokwium habilitacyjnego dr. Adriana 

Przemysława Lubowieckiego-Vikuk przeprowadzonego w dniu 28.06.2022 r., stwierdzając, 

że:  

− aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe dr. Adriana Przemysława Lubowieckiego-

Vikuk stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości 

oraz  

− zostały spełnione przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w 

art. 219 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,  

wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Adrianowi Przemysławowi Lubowieckiemu-

Vikuk stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

 

§ 2 

 

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

1) Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Czakon  

 

2) Sekretarz komisji: dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH …………………….……… 



Załącznik nr 1  

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Powyższą uchwałę komisja habilitacyjna podjęła uwzględniając następujące 

okoliczności: 

1. Monografia naukowa p.t. „Postrzeganie kompozycji marketingowej w podmiotach 

podaży turystyki medycznej w perspektywie konsumenta” autorstwa dr. Adriana 

Lubowieckiego-Vikuk spełnia wymogi osiągnięcia naukowego, o którym mowa w art. 

219 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i stanowi istotny wkład 

w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.  

2. Dr Adrian Lubowiecki-Vikuk wykazał się istotną aktywnością naukową w więcej niż 

jednej uczelni, w tym także w uczelniach zagranicznych,  spełniając ustawowy wymóg 

zawarty w ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

3. Wynik głosowania Komisji Habilitacyjnej przedstawiał się następująco: 7 głosów za, 0 

wstrzymujących, 0 przeciw. 

W związku powyższym Komisja habilitacyjna przedstawia Radzie Naukowej dyscypliny nauki 

o zarządzaniu i jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pozytywną opinię w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Adrianowi Przemysławowi 

Lubowieckiemu-Vikuk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki  

o zarządzaniu i jakości. 

 

1) Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Czakon  

 

2) Sekretarz komisji: dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH …….……………………… 

  


