
T JWWERSYTET SZCZECIŃSKI

INSTYTUTU EKONOMII I FIN ANSOM

Protokół nr 4/04/2022
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 7 kwietnia 2022 r.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii 
i Finansów (dalej: Rady Naukowej), któremu przewodniczył dr hab. Stanisław Hońko, 
prof. US. Posiedzenie odbyło się w trybie bezpośrednim, natomiast głosowania zostały 
przeprowadzone w systemie RADA24. W obradach uczestniczyli członkowie Rady Naukowej, 
zgodnie z listą obecności dołączoną do oryginału protokołu.

Na wstępie przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, 
powitał wszystkich członków Rady Naukowej oraz zaproszonych gości, i poprosił o 
zalogowanie się do systemu RADA24.

Stwierdziwszy kworum i ważność posiedzenia, przewodniczący przedstawił przesłany 
wcześniej członkom Rady Naukowej porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 3 marca 2022 r.
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Miśkiewicz 

w dyscyplinie ekonomia i finanse
5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła 

Witkowskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse
6. Wniosek mgr. Adama Szymki o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 

doktorskich
7. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty 

Butrymowicz-Łapińskiej
8. Wniosek o wyznaczenie mgr Małgorzacie Butrymowicz-Łapińskiej egzaminów 

doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów
9. Zaopiniowanie wniosku dr hab. Beaty Sadowskiej, prof. US o przyznanie nagrody 

rektora w konkursie na naukowca roku w grupie nauk ekonomicznych i prawnych
10. Zaopiniowanie wniosku mgr Renaty Goli o przyznanie nagrody rektora w konkursie na 

najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego
11. Zaopiniowanie wniosku mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o przyznanie nagrody rektora w 

konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego
12. Zaopiniowanie utworzenia stanowiska badawczego w Instytucie Ekonomii i Finansów 

z dniem 15 kwietnia 2022 r. w związku z wnioskiem dyrektora Instytutu o zatrudnienie 
dr. Andreja Tsimayeu na stanowisku badawczym w charakterze kierownika projektu

13. Zaopiniowanie Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z 
funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US

14. Sprawy różne



Ad 1. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Wobec braku uwag do przedstawionego 
porządku, wniosek o jego przyjęcie poddano pod głosowanie.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu jawnym jednomyślnie 
zatwierdziła porządek obrad.

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 3 marca 2022 r.

Przewodniczący Rady Naukowej stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści 
protokołu posiedzenia Rady Naukowej w dniu 3 marca 2022 r., po czym zachęcił do 
wypowiedzi w tej sprawie. Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowania.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu jawnym jednomyślnie 
przyjęła protokół posiedzenia Rady Naukowej w dniu 3 marca 2022 r.

Ad 3. Komunikaty przewodniczącego

1/ W dniu 4 marca 2022 r. dr hab. Magdalena Zioło, prof. US z Instytutu Ekonomii i Finansów 
US została członkiem Rady Programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

2/ W dniu 6 kwietnia 2022 r. został zorganizowany Dzień Otwarty Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów poprowadzili wykłady i warsztaty 
pokazowe o tematyce adresowanej do uczniów szkół średnich.

3/ Przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, i dyrektor Instytutu, 
prof. dr hab. Iga Rudawska wręczyli dyplomy z okazji jubileuszu pracy zawodowej.

4/ Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 28 kwietnia 2022 r.

Ad 4. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty 
Miśkiewicz w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej udzielił głosu prof. dr hab. Beacie Zofii Filipiak, 
przewodniczącej komisji ds. przewodu doktorskiego, która przedstawiła sprawozdanie z 
przebiegu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Miśkiewicz.

Mgr Dorota Miśkiewicz przygotowała pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Zioło, prof. 
US, rozprawę doktorską na temat „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako źródło 
finansowania wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną gmin w warunkach ograniczeń 
budżetowych” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: 
finanse.
Recenzentami rozprawy byli:
- dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie,
- dr hab. Krzysztof Kluza, prof. SGH, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 31 marca br. w trybie 
zdalnym. Obrona przebiegła w sposób prawidłowy. Doktorantka udzieliła odpowiedzi na 
wszystkie zadane pytania.
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Komisja podczas części niejawnej obrony po przeprowadzeniu dyskusji w tajnym 
głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy doktorskiej oraz 
przyjęła projekt uchwały Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w sprawie nadania 
mgr Dorocie Miśkiewicz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wobec braku wypowiedzi przystąpiono do głosowania w sprawie nadania mgr Dorocie 
Miśkiewicz stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o nadaniu mgr Dorocie 
Miśkiewicz stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Ad 5. Zatwierdzenie wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła 
Witkowskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Pawła Witkowskiego odbyła się w dniu 31 marca br. w trybie zdalnym. Przewodniczącym 
komisji ds. przewodu doktorskiego była prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska.

Mgr Paweł Witkowski przygotował pod kierunkiem dr. hab. Adama Adamczyka, prof. 
US, rozprawę doktorską na temat „Wpływ wprowadzenia Europejskiego Systemu Handlu 
Emisjami na wartość przedsiębiorstw” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk 
ekonomicznych, w dyscyplinie: finanse.
Recenzentami rozprawy byli:
- dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
- dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przewodniczący Rady Naukowej z upoważnienia prof. dr hab. Jolanty Iwin-Garzyńskiej 
oraz jako członek komisji ds. przewodu doktorskiego przedstawił przebieg publicznej obrony 
rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Witkowskiego. Obrona przebiegła w sposób prawidłowy. 
Doktorant odpowiedział wyczerpująco na wszystkie zadane pytania, wykazując się dużym 
poziomem wiedzy, dojrzałością naukową, swobodą wypowiedzi i umiejętnością łączenia 
różnych zagadnień.

Komisja podczas części niejawnej obrony, po przeprowadzeniu dyskusji, w tajnym 
głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy doktorskiej oraz 
przyjęła projekt uchwały Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w sprawie nadania 
mgr. Pawłowi Witkowskiemu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie 
ekonomia i finanse. Ponadto komisja ds. przewodu doktorskiego, w związku z wnioskiem dr. 
hab. Marcina Liberadzkiego, prof. SGH, recenzenta rozprawy, wystąpiła do Rady Naukowej 
Instytutu o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Witkowskiego stosowną nagrodą.

Następnie głos zabrali w kolejności: dr hab. Sławomir Franek, prof. US - członek 
komisji doktorskiej oraz dr hab. Adam Adamczyk, prof. US - promotor, którzy wyrazili 
uznanie dla wysokiego poziomu merytorycznego rozprawy doktorskiej ze względu na 
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zastosowane metody oraz przeprowadzone badania teoretyczne i systemowe. Zauważyli, że w 
momencie wszczynania przewodu podjęty przez doktoranta temat był dla wszystkich nowym 
zagadnieniem. Ocenili również bardzo dobrze wystąpienie doktoranta, podkreślając jego 
obszerną wiedzę, nie tylko z zakresu rozprawy doktorskiej, a także swobodę wypowiedzi i 
umiejętność łączenia problemów podczas odpowiedzi na pytania.

Wobec braku kolejnych wypowiedzi przystąpiono do głosowania w sprawie nadania 
mgr. Pawłowi Witkowskiemu stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia 
i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o nadaniu 
mgr. Pawłowi Witkowskiemu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: 
ekonomia i finanse.

Następnie przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że na wniosek recenzenta 
dr. hab. Marcina Liberadzkiego, prof. SGH, sformułowany w recenzji rozprawy doktorskiej, 
komisja wystąpiła do Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów o wyróżnienie rozprawy 
doktorskiej mgr. Pawła Witkowskiego stosowną nagrodą.

Wobec braku wypowiedzi przystąpiono do głosowania.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła 
uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Witkowskiego stosowną nagrodą.

Po głosowaniach głos zabrał dr Paweł Witkowski, który podziękował promotorowi, 
recenzentom, wszystkim członkom komisji, a także dr. hab. Mariuszowi Doszyniowi, prof. US, 
dr Ewie Putek-Szeląg, prof. dr hab. Waldemarowi Gosowi, dr. hab. Stanisławowi Hońce, prof. 
US, i dr. hab. Sławomirowi Frankowi, prof. US, oraz swojemu mentorowi - dr. Markowi 
Zwolankowskiemu, prof. US, za wiele cennych uwag, ogromne wsparcie i cierpliwość.

Ad 6. Wniosek mgr. Adama Szymki o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił wniosek mgr. Adama Szymki o 
wydłużenie terminu zdawania przez niego egzaminów doktorskich z powodu braku możliwości 
ustalenia terminu egzaminu z socjologii do końca maja.
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Temat rozprawy doktorskiej: „Efektywność walutowych strategii zabezpieczających offensive 
hedging ze szczególnym uwzględnieniem zero kosztowych opcji egzotycznych w 
gospodarkach wschodzących”
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Waldemar Gos
Dyscyplina: finanse
Promotor: dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US
Promotor pomocniczy: dr Monika Pettersen-Sobczyk
Dotychczasowy termin przeprowadzenia egzaminów upływa 31 maja 2022 roku.
Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o zmianie ostatecznego 
terminu zdania egzaminów doktorskich przez mgr. Adama Szymkę na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ad 7. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty 
Butrymowicz-Łapińskiej

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że promotorem rozprawy doktorskiej pt. 
„Oddziaływanie wsparcia zwrotnego regionalnych instytucji finansowych na rozwój 
przedsiębiorstw” jest dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US, z Instytutu Gospodarki 
Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, a promotorem pomocniczym - dr Kamila 
Shipińska z Instytutu Zarządzania.
Przewód doktorski wszczęto 25 kwietnia 2019 roku w dyscyplinie finanse.
Proponowany skład komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz- 
Łapińskiej :

1) dr hab. Sławomir Franek, prof. US - przewodniczący;
2) dr hab. Adam Adamczyk, prof. US;
3) dr hab. Stanisław Hońko, prof. US;
4) dr hab. Barbara Kryk, prof. US;
5) dr hab. Christian Lis, prof. US;
6) dr hab. Sebastian Majewski, prof. US;
7) dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US;
8) dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US - promotor (Instytut Gospodarki Przestrzennej i 

Geografii Społeczno-Ekonomicznej);
9) dr Kamila Słupińska - promotor pomocniczy (Instytut Zarządzania).

Wobec braku wypowiedzi, przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi 
kandydaturami do składu komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz- 
Łapińskiej.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Sławomira Franka, prof. US, 
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na przewodniczącego komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz- 
Łapińskiej :

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Adama Adamczyka, prof. US, 
na członka komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Stanisława Hońki, prof. US, 
na członka komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr hab. Barbary Kryk, prof. US, na 
członka komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Christiana Lisa, prof. US, na 
członka komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Sebastiana Majewskiego, 
prof. US, na członka komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz- 
Łapińskiej :

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
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Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, 
prof. US, na członka komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz- 
Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Przemysława Pluskoty, prof. 
US, na członka komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr Kamili Słupińskiej na członka 
komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów 
podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty 
Butrymowicz-Łapińskiej w składzie:

1) dr hab. Sławomir Franek, prof. US - przewodniczący;
2) dr hab. Adam Adamczyk, prof. US;
3) dr hab. Stanisław Hońko, prof. US;
4) dr hab. Barbara Kryk, prof. US;
5) dr hab. Christian Lis, prof. US;
6) dr hab. Sebastian Majewski, prof. US;
7) dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US;
8) dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US - promotor (Instytut Gospodarki Przestrzennej i 

Geografii Społeczno-Ekonomicznej);
9) dr Kamila Słupińska - promotor pomocniczy (Instytut Zarządzania).

Ad 8. Wniosek o wyznaczenie mgr Małgorzacie Butrymowicz-Łapińskiej egzaminów 
doktorskich i ich terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów

Przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił propozycję 
składów komisji egzaminacyjnych:

1) w zakresie dyscypliny podstawowej - finanse:
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a) dr hab. Sławomir Franek, prof. US - przewodniczący;
b) dr hab. Adam Adamczyk, prof. US - egzaminator;
c) dr hab. Stanisław Hońko, prof. US - członek komisji;
d) dr hab. Sebastian Majewski, prof. US - członek komisji;
e) dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US - promotor;
f) dr Kamila Słupińska - promotor pomocniczy;

2) w zakresie dyscypliny dodatkowej - socjologia:

a) dr hab. Sławomir Franek, prof. US - przewodniczący;
b) dr hab. Jan Nikołajew, prof. WSB - egzaminator;
c) dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US - promotor;
d) dr Kamila Słupińska - promotor pomocniczy;

3) w zakresie nowożytnego języka obcego - język angielski:
a) dr hab. Sławomir Franek, prof. US - przewodniczący;
b) mgr Anita Zdrojewska-Lichosik - egzaminator;
c) dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US -promotor;
d) dr Kamila Słupińska - promotor pomocniczy.

Wobec braku wypowiedzi przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyznaczenia mgr 
Małgorzacie Butrymowicz-Łapińskiej egzaminów doktorskich.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie wyznaczenia mgr Małgorzacie Butrymowicz-Łapińskiej 
egzaminów doktorskich:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Następnie przewodniczący zarządził głosowania nad poszczególnymi kandydaturami 
do składu komisji egzaminacyjnych.

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Sławomira Franka, prof. US, na 
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej finanse w przewodzie 
doktorskim mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Adama Adamczyka, prof. US, na 
egzaminatora w komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej finanse w przewodzie 
doktorskim mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
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Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Stanisława Hońki, prof. US na 
członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej finanse w przewodzie doktorskim 
mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Sebastiana Majewskiego, prof. US, 
na członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej finanse w przewodzie 
doktorskim mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Przemysława Pluskoty, prof. US, na 
członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej finanse w przewodzie doktorskim 
mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr Kamili Słupińskiej na członka komisji 
egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej finanse w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty 
Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Sławomira Franka, prof. US, na 
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej socjologia w przewodzie 
doktorskim mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej :

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
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Liczba głosów wstrzymujących się

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Jana Nikołajewa, prof. WSB, na 
egzaminatora w komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej socjologia w przewodzie 
doktorskim mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Przemysława Pluskoty prof. US, na 
członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej socjologia w przewodzie doktorskim 
mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr Kamili Słupińskiej na członka komisji 
egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej socjologia w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty 
Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 13
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Sławomira Franka, prof. US, na 
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim 
mgr Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania mgr Anity Zdrojewskiej-Lichosik na 
egzaminatora w komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr
Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
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Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr. hab. Przemysława Pluskoty, prof. US, na 
członka komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr 
Małgorzaty Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Wyniki tajnego głosowania w sprawie powołania dr Kamili Słupińskiej na członka komisji 
egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty 
Butrymowicz-Łapińskiej:

Liczba osób uprawnionych do głosowania 21
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 14
Liczba głosów ZA 14
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o wyznaczeniu mgr 
Małgorzacie Butrymowicz-Łapińskiej egzaminów doktorskich z finansów, socjologii i języka 
angielskiego oraz powołała komisje egzaminów doktorskich w składach przedstawionych 
powyżej.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego 
wyznaczyła termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich, który upływa z dniem 30 
września 2022 roku.

Ad 9. Zaopiniowanie wniosku dr hab. Beaty Sadowskiej, prof. US o przyznanie nagrody 
rektora w konkursie na naukowca roku w grupie nauk ekonomicznych i prawnych

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, 
że zgodnie z zarządzeniem nr 18/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 
2022 r. w sprawie regulaminu konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego, 
kandydat zwraca się do Rady Naukowej o zaopiniowanie wniosku. Rada Naukowa może 
pozytywnie zaopiniować kilka wniosków, ale zgłoszona do konkursu może być tylko jedna 
kandydatura. Kolejnym etapem jest ocena wniosku przez senacką Komisję ds. Nagród i 
Odznaczeń.

Następnie przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że wniosek dr hab. Beaty 
Sadowskiej, prof. US, o udział w konkursie na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego 
w grupie nauk ekonomicznych i prawnych jest kompletny, a także spełnia warunki określone 
w regulaminie konkursu, a wszyscy członkowie Rady Naukowej mogli zapoznać się z jego 
treścią. Przewodniczący Rady zaprosił do zabierania głosu w tej sprawie.

Głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, która 
zwracając się do członków Rady o poparcie wniosku dr hab. Beaty Sadowskiej, prof. US, 
stwierdziła, że kandydatka do nagrody ma znakomity dorobek i bardzo duże szanse na wygraną 
w konkursie w kategorii nauk ekonomicznych i prawnych.
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Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał pod głosowanie 
zaopiniowanie wniosku dr hab. Beaty Sadowskiej, prof. US, o udział w konkursie na Naukowca 
Roku Uniwersytetu Szczecińskiego w grupie nauk ekonomicznych i prawnych.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 23
Liczba głosów TAK 20
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 3

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie regulaminu 
konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego, wprowadzonego w życie 
zarządzeniem nr 18/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2022 r., 
podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dr hab. Beaty Sadowskiej, prof. US, o 
udział w konkursie na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego w grupie nauk 
ekonomicznych i prawnych, wskazując dr hab. Beatę Sadowską, prof. US, jako kandydatkę 
Instytutu do nagrody w konkursie na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego w grupie 
nauk ekonomicznych i prawnych.

Ad 10. Zaopiniowanie wniosku mgr Renaty Goli o przyznanie nagrody rektora w 
konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, 
że zgodnie z zarządzeniem nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 
2022 r, w sprawie regulaminu konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu 
Szczecińskiego, kandydat zwraca się do Rady Naukowej o zaopiniowanie wniosku. Rada 
Naukowa może zgłosić do konkursu trzy kandydatury.

Następnie przewodniczący Rady Naukowej powiedział, że wniosek mgr Renaty Goli 
o udział w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego jest 
kompletny i spełnia warunki określone w regulaminie konkursu, a wszyscy członkowie Rady 
Naukowej mogli zapoznać się z jego treścią. Przewodniczący Rady zaprosił do zabierania głosu 
w tej sprawie.

Głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, stwierdzając, że w pełni popiera wniosek 
mgr Renaty Goli do nagrody na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Podkreśliła, że mgr Renata Gola jest bardzo dobrze zapowiadającym się 
młodym naukowcem, wygrała wiele konkursów na etapie studiów I i II stopnia. Ponadto 
wykazuje się dużą aktywnością w Szkole Doktorskiej. Pani Dyrektor dodała, że chociaż 
punktacja doktorantki na tym etapie nie jest jeszcze wysoka, to ma ona w przyszłości szanse na 
bardzo dobre publikacje.

Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał pod głosowanie 
zaopiniowanie wniosku mgr Renaty Goli o udział w konkursie na Najlepszego Młodego 
Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyniki tajnego głosowania

12



Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 25
Liczba głosów TAK 25
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie regulaminu 
konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego, wprowadzonego 
w życie zarządzeniem nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 
2022 r., podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku mgr Renaty Goli o udział w 
konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego, wskazując mgr 
Renatę Golę jako kandydatkę Instytutu do nagrody w konkursie na Najlepszego Młodego 
Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ad 11. Zaopiniowanie wniosku mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o przyznanie nagrody 
rektora w konkursie na najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił 
wniosek mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o udział w konkursie na Najlepszego Młodego 
Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego, zaznaczając, że wniosek jest kompletny i spełnia 
warunki określone w regulaminie konkursu. Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił do 
zabierania głosu w tej sprawie.

Głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, stwierdzając, że w pełni popiera wniosek 
mgr Małgorzaty Zakrzewskiej do nagrody na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Podkreśliła, że mgr Małgorzata Zakrzewska wykazuje się dużą aktywnością 
publikacyjną i jest zaangażowana w realizację projektów. Dyrektor Instytutu wyraziła przy tym 
nadzieję, że intensywna praca wnioskodawczyni nad zakończeniem rozprawy doktorskiej 
zakończy się w tym roku uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał pod głosowanie 
zaopiniowanie wniosku mgr Małgorzaty Zakrzewskiej o udział w konkursie na Najlepszego 
Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 25
Liczba głosów TAK 23
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 2

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie regulaminu 
konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego, wprowadzonego 
w życie zarządzeniem nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 
2022 r., podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku mgr Małgorzaty Zakrzewskiej 
o udział w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego, 
wskazując mgr Małgorzatę Zakrzewską jako kandydatkę Instytutu do nagrody w konkursie na 
Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Ad 12. Zaopiniowanie utworzenia stanowiska badawczego w Instytucie Ekonomii 
i Finansów z dniem 15 kwietnia 2022 r. w związku z wnioskiem dyrektora Instytutu 
o zatrudnienie dr. Andreja Tsimayeu na stanowisku badawczym w charakterze 
kierownika projektu

Przewodniczący Rady Naukowej poprosił o zabranie głosu w tej sprawie prof. dr hab. Igę 
Rudawską, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów.

Prof. dr hab. Iga Rudawska przypomniała, że dr Andrei Tsimayeu przybył do Polski z 
Białorusi w grudniu 2020 roku chroniąc się przed reżimem A. Łukaszenki. Współpracę z 
Instytutem Ekonomii i Finansów rozpoczął dzięki otrzymaniu na okres jednego roku 
stypendium w wyniku konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. 
„Solidami z Białorusią”. W ostatnim czasie wziął udział w konkursie Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i decyzją z 25 lutego 2022 
roku otrzymał zgodę na realizację projektu naukowego pt. „Edukacja przedsiębiorczości dzieci 
pokolenia Alfa i model transferu wiedzy biznesowej w szkolnictwie podstawowym w Polsce”. 
W związku z planowanym zatrudnieniem dr. Andreja Tsimayeu w charakterze kierownika 
projektu z dniem 15 kwietnia br., prof. dr hab. Iga Rudawska zwróciła się do członków Rady 
Naukowej o pozytywne zaopiniowanie utworzenia stanowiska adiunkta w grupie pracowników 
badawczych. Prof. dr hab. Iga Rudawska poinformowała, że w projekcie biorą udział również 
pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów: dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. 
US, mgr Joanna Kowalik oraz prof. dr hab. Iga Rudawska. Wynagrodzenie dr. Andreja 
Tsimayeu w całości zostanie sfinansowane ze środków projektu, więc nie obciąży budżetu 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Prof. dr hab. Iga Rudawska dodała, że dr Andrei Tsimayeu w 
ostatnim czasie nostryfikował dyplom doktora nauk ekonomicznych.

Wobec braku innych wypowiedzi przystąpiono do głosowania.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 25
Liczba głosów ZA 25
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 
o pozytywnym zaopiniowaniu utworzenia stanowiska adiunkta w grupie pracowników 
badawczych w Instytucie Ekonomii i Finansów, w związku z planowanym zatrudnieniem dr. 
Andreja Tsimayeu do pełnienia funkcji kierownika projektu naukowego „Edukacja 
przedsiębiorczości dzieci pokolenia Alfa i model transferu wiedzy biznesowej w szkolnictwie 
podstawowym w Polsce” finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ad 13. Zaopiniowanie Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród 
rektora z funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że członkowie Rady Naukowej otrzymali 
projekt Regulaminu wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady. Wyjaśnił również, że zmiana 
regulaminu wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania instytutowych rozwiązań
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do uregulowań ogólnouczelnianych. Najważniejsze modyfikacje, to:

- w § 1 doprecyzowano, że nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe o charakterze 
interdyscyplinarnym może być przyznana raz do roku,

- zastąpiono § 5 nowym § 18, z którego wynika, że nagroda za całokształt dorobku może być 
przyznana wyłącznie profesorowi tytularnemu, w szczególności za uzyskanie tytułu 
profesora.

Wobec braku wypowiedzi przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie 
Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu nagród 
przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US.

Wyniki jawnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 24
Liczba głosów ZA 23
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie § 79 ust. 2 
Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu 
Szczecińskiego w związku z § 9 ust. 1 Zarządzenia nr 91/2021 Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu podziału funduszu 
nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim (ze 
zm.), podjęła uchwałę o przyjęciu Regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród 
Rektora z funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Ad 14. Sprawy różne

Dr hab. Jacek Batog, prof. US, prorektor ds. finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, 
wspomniał zmarłego dr. hab. Wojciecha Downara, prof. US, wieloletniego kierownika Katedry 
Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a także przyjaciela i kolegę wielu z 
obecnych. Pamięć profesora Wojciecha Downara uczczono minutą ciszy.

Dr hab. Jacek Batog, prof. US, poinformował, że wpłynęła kolejna transza w wysokości 
1 min 648 tys. złotych, na realizację projektu w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości 
i podkreślił, że przy podziale środków tej transzy zasady będą bardziej rygorystyczne; większy 
nacisk zostanie położony na finansowanie np. projektów dydaktycznych i konferencji z 
udziałem praktyków.

Jako następna głos zabrała prof. dr hab. Iga Rudawska, dyrektor Instytutu, informując, 
że w połowie marca Instytut rozpoczął cykl wykładów pod hasłem: „Spotkania z ekonomią na 
Mickiewicza 64”. Prof. dr hab. Iga Rudawska skierowała podziękowania za zaangażowanie i 
chęć dzielenia się wiedzą do prof. dr. hab. Waldemara Gosa, który przygotował inauguracyjny 
wykład nt. „Polskiego ładu”. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się 12 kwietnia br., a 
będą je prowadzić pracownicy Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych 
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dr hab. Anna Bera, prof. US, i dr Dariusz Pauch. Spotkania odbywają się w trybie online. Prof. 
dr hab. Iga Rudawska zwróciła się z prośbą o przekazywanie informacji o tych wydarzeniach 
również poprzez prywatne kontakty oraz zgłaszanie propozycji w jaki jeszcze sposób te 
wykłady można rozpropagować.

Następnie prof. dr hab. Iga Rudawska zwróciła się ze słowami podziękowania do 
wszystkich osób zaangażowanych w organizację Dnia Otwartego Wydziału Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania i wymieniła wszystkich uczestniczących w organizacji tego dnia:

- Komitet organizacyjny Dni Otwartych: dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US 
(koordynator); dr Hanna Czaja-Cieszyńska; dr Magdalena Soboń;
- Koordynacja kontaktów z patronackimi szkołami: prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska; 
dr hab. Beata Sadowska, prof. US; dr hab. Tomasz Bernat, prof. US;
- Przygotowanie wykładów, warsztatów, gier: mgr Michał Hendryk; dr hab. Sławomir 
Franek, prof. US; dr Sebastian Gnat; dr Magdalena Soboń; dr Magdalena Mojsiewicz; mgr 
Elżbieta Jędruczyk; dr hab. Rafał Nagaj, prof. US; dr Agata Wawrzyniak; dr Barbara 
Wąsikowska; dr hab. Anna Bera, prof. US; dr Dariusz Pauch; dr Izabela Szamrej-Baran; dr 
Joanna Brzyska; dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz;
- Opiekunowie kół naukowych: dr Piotr Szkudlarek; dr Magdalena Janowicz; dr Agata 
Wawrzyniak; dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz; mgr Agnieszka Łopatka; dr Ewa Putek- 
Szeląg;
- Przewodniczący zespołów kierunkowych - organizacja stoisk kierunkowych: dr hab. 
Iwona Markowicz, prof. US; dr hab. Sławomir Franek, prof. US; dr Mirela Romanowska; dr 
Anna Gdakowicz; dr hab. Barbara Kryk, prof. US; dr hab. Rafał Nagaj, prof. US; dr hab. Adam 
Adamczyk, prof. US;
- Członkowie zespołów kierunkowych i wykładowcy z poszczególnych kierunków - 
organizacja stoisk kierunkowych: dr Barbara Batog; dr Agnieszka Bretyn; mgr Marta 
Łakomy-Zinowik; mgr Joanna Kowalik; dr Ewa Bilewicz; mgr Joanna Rachuba; mgr Elżbieta 
Jędruczyk; dr Agata Wawrzyniak; dr hab. Rafał Nagaj, prof. US; dr Izabela Szamrej-Baran; mgr 
Krystian Socik; dr Agnieszka Preś-Perepeczo; dr Tomasz Łukaszewski; mgr Michał Frej; mgr 
Marcin Bas.

Ponadto wyraziła szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie w organizację 
tego wydarzenia mgr Katarzynie Czerenkiewicz z sekcji ds. nauki oraz kierownikowi Janowi 
Wieczorkowi za zorganizowanie tego wydarzenia od strony technicznej.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, informując, że Katedra 
Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych zaprasza w dniu 8 kwietnia br. na 
konferencję naukową „Samorząd terytorialny w dobie turbulencji zmian otoczenia”. 
Konferencja jest organizowana we współpracy pięciu katedr: Katedry Finansów Uniwersytetu 
w Białymstoku, Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedry Finansów 
Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczna konferencja odbywa się 
w Krakowie, w przyszłym roku konferencja będzie odbywać się w Szczecinie.

Głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, informując, że drużyna brydżowa 
Uniwersytetu Szczecińskiego w Akademickich Mistrzostwach Polski, które odbyły się w 
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Katowicach w dniach 1-3 kwietnia br. zajęła drugie miejsce w kategorii uniwersytetów, a wśród 
26 uczelni biorących udział w turnieju zajęła czwarte miejsce. Zachęcił przy tym do zapisania 
się do sekcji brydżowej Uniwersytetu.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku kolejnych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 7 kwietnia 
2022 r., dziękując wszystkim członkom Rady za obecność w posiedzeniu Rady Naukowej.

Protokołowała

mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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