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A. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. "o zmianie ustawy - Prawo o szkolnic
twie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw" (Dz.U. Nr 84, poz. 455) zwracam się z 
wnioskiem do Dziekana i Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Eko
nomicznego we Wrocławiu o wszczęcie przewodu habilitacyjnego na podstawie dotychczaso
wych przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zmianami w Dz.U. Nr 164, 
poz. 1365 z 2005 r., w Dz.U. Nr 96, poz. 620 z 2010 r. i w Dz.U. Nr 182, poz. 1228 z 2010 r.) i 
Rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 128 z późno zm.). 

B. Obszar wiedzy, dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, nauki ekonomiczne, ekonomia 

C. Informuję, że przygotowałem rozprawę habilitacyjną pt. Metody analizy danych symbolicznych 
w badaniach ekonomicznych, która uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze i została opubli
kowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2013 roku. 

D. Recenzentami rozprawy są: 
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel z UMK w Toruniu, 
Dr hab. Paweł Lula, prof. UEK w Krakowie. 
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