
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
RADA NAUKOWA 

INSTYTUTU EKONOMII I FINANSÓW

Protokół nr 05/05/2020 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 7 maja 2020 r.

W dniu 7 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii 
i Finansów (dalej: Instytutu), któremu przewodniczył dr hab. Stanisław Hońko, prof. US. 
Posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams, natomiast 
głosowania zostały przeprowadzone w systemie RADA24. W obradach uczestniczyli 
członkowie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów załogowani na platformie MS 
Teams, zgodnie z listą obecności dołączoną do oryginału protokołu.

Na wstępie przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. 
US, powitał wszystkich członków Rady i zaproszonych gości, następnie przedstawił informacje 
organizacyjne i techniczne dotyczące zasad, według których będą odbywać się posiedzenia w 
trybie zdalnym. Poinformował też, że posiedzenie jest nagrywane, a nagranie będzie 
przechowywane przez 3 lata, po czym poprosił uprawnionych członków o zalogowanie się do 
systemu do głosowania RADA24.

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

1. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń RN lEiF z 5.03.2020 i z 12.03.2020
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Wniosek o zatrudnienie mgr. Bartosza Oliwy na stanowisku stypendysty-doktoranta w 

projekcie NCN OPUS 13 w wyniku rozstrzygniętego konkursu
5. Zaopiniowanie zmiany stanowiska dr Mireli Romanowskiej z adiunkta dydaktycznego 

na profesora dydaktycznego
6. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody rektora w konkursie na naukowca roku 

w grupie nauk ekonomicznych i prawnych
7. Wniosek dr. Stanisława Urbańskiego w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
8. Wniosek dr. Mirosława Czekaja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
9. Wniosek dr Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
10. Wniosek dr Aleksandry Banaszkiewicz w sprawie umorzenia postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
-14--.-Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki
12. Wniosek o wyznaczenie mgr. Maciejowi Gomółce egzaminów doktorskich i ich 

terminów oraz powołanie skfadfAwkemisji egzaminów doktorskich
13. Wniosek mgr Agnieszki Astapczyk o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 

doktorskich
14. Wniosek mgr Magdaleny Leśniewicz o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 

doktorskich



15. Wniosek mgr. Michała Mrożka o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

16. Wniosek mgr. Bartosza Oliwy o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

17. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN lEiFz 5.03.2020 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołów 
posiedzeń Rad Naukowych z 5.03.2020 r. i 12.03.2020 r., i zachęcił do wypowiedzi w tej 
sprawie. Wobec braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowań.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów jednomyślnie przyjęła protokoły 
posiedzeń Rady Naukowej w dniach 5 marca 2020 r. i 12 marca 2020 r.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgłaszając jednocześnie autopoprawkę 
polegającą na wykreśleniu punktów 11 i 12, tj. wniosku o powołanie komisji ds. przewodu 
doktorskiego mgr. M. Gomółki oraz wniosku o wyznaczenie egzaminów doktorskich i ich 
terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich, ponieważ do dnia 
posiedzenia Rady nie wpłynęła odpowiedź dotycząca szczegółowej interpretacji przepisów w 
tym zakresie. Wobec braku uwag do przedstawionego porządku obrad, wniosek o jego przyjęcie 
poddano pod głosowanie. Rada Naukowa Instytutu jednomyślnie zatwierdziła porządek obrad 
uwzględniający autopoprawkę przewodniczącego.

Ad 3. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że:

- 28.04.2020 r. dr hab. Magdalena Zioło, prof. US została powołana przez Urząd Miejski w 
Szczecinie do zespołu eksperckiego ds. kryzysu. Zespół ten ma opracować plan wyjścia z 
kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

- 21.05.2020 r. odbędzie się dodatkowe posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i 
Finansów; materiały można przesyłać do 15.05.2020 r.

Ad 4. Wniosek o zatrudnienie mgr. Bartosza Oliwy na stanowisku stypendysty- 
doktoranta w projekcie NCN OPUS 13 w wyniku rozstrzygniętego konkursu

Przewodniczący Rady poinformował, że mgr Bartosz Oliwa jest doktorantem, współpracuje z 
dr hab. Magdaleną Zioło, prof. US, a zatrudnienie w projekcie wymaga zaopiniowania Rady 
Naukowej Instytutu. Przewodniczący zaprosił do wypowiedzi w tej sprawie, jako pierwsza głos 
zabrała prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, potwierdzając, że Bartosz Oliwa współpracuje z 
Katedrą Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, brał udział w badaniach w 
poprzednim projekcie kierowanym przez dr hab. Magdalenę Zioło, prof. US, biegle posługuje 
się narzędziami do analizy wielokryterialnej i posiada niezbędną wiedzę do pracy w projekcie; 
po czym w pełni poparła zatrudnienie mgr. Bartosza Oliwy na stanowisku stypendysty- 
doktoranta w projekcie NCN OPUS 13.
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Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 39
Liczba głosów TAK 39
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o pozytywnym 
zaopiniowaniu zatrudnienia mgr. Bartosza Oliwy na stanowisku stypcndysty-doktoranta w 
projekcie NCN OPUS 13 w wyniku rozstrzygniętego konkursu.

Ad 5. Zaopiniowanie zmiany stanowiska dr Mireli Romanowskiej z adiunkta 
dydaktycznego na profesora dydaktycznego

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek w sprawie zaopiniowania przez Radę 
Naukową Instytutu zmiany stanowiska dr Mireli Romanowskiej z adiunkta dydaktycznego na 
profesora dydaktycznego. Wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, dokumentacja jest 
kompletna.

Przewodniczący Rady zaprosił do zabierania głosu w tej sprawie.
W dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. Iga Rudawska, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 

i dr hab. Jacek Batog, prof. US, podkreślając spełnienie przez dr Mirelę Romanowską 
wszystkich wymagań stawianych kandydatom w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego, tj. 
zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wyróżniające wykonywanie obowiązków, dorobek w 
zakresie publikacji na rzecz dydaktyki i na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego oraz 
pracowitość kandydatki, w pełni popierając wniosek w sprawie zatrudnienia dr Mireli 
Romanowskiej na stanowisku profesora dydaktycznego. Jednocześnie dr hab. Jacek Batog, 
prof. US zwrócił uwagę na zapisy pisma okólnego nr 9 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 
z których wynika, że połowę profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w danym 
instytucie w grupie pracowników dydaktycznych, powinny stanowić osoby spełniające 
wymogi, o których mowa w § 164 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, co wiąże się ze 
spełnieniem warunku co najmniej piętnastoletniego stażu w sprawowaniu funkcji kierowniczej 
w przedsiębiorstwach. Dodał, że z tych zapisów nie wynika, że osobom ze stopniem doktora 
blokuje się awans na stanowisko profesora dydaktycznego. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 
dodał, że w związku z tymi zapisami pojawiają się problemy interpretacyjne, ale zaznaczył, że 
wątpliwości powinny zostać rozstrzygnięte przez komisję działającą przy Rektorze.

Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek komisji.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 39
Liczba głosów TAK 39
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o pozytywnym 
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zaopiniowaniu wniosku o zmianę stanowiska dr Mireli Romanowskiej z adiunkta 
dydaktycznego na profesora dydaktycznego w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii i 
Finansów.

Ad 6. Zaopiniowanie wniosku 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, przedstawił 
wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US, o przyznanie 
nagrody Rektora w konkursie na naukowca roku w grupie nauk ekonomicznych i prawnych. 
Wniosek jest kompletny i spełnia warunki określone w Regulaminie konkursu. Przewodniczący 
Rady zaprosił do zabierania głosu w tej sprawie. Jako pierwsza glos zabrała prof. dr hab. Beata 
Zofia Filipiak, stwierdzając, że jako kierownik Katedry, w której pracuje dr hab. Magdalena 
Zioło, prof. US, chciała podkreślić, że kandydatka do nagrody w ostatnim okresie ma bardzo 
znaczące osiągnięcia publikacyjne, w tym dużą liczbę publikacji z Impact Factorem, realizuje 
dwa granty finansowane przez NCN i współpracuje bardzo aktywnie z naukowcami z 
zagranicy, również w międzynarodowych zespołach badawczych. Konkludując powiedziała, 
że w pełni popiera wniosek dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US, która jest wyróżniającym się 
naukowcem.

Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 38
Liczba głosów TAK 36
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 2

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie Regulaminu konkursu 
na naukowca roku Uniwersytetu Szczecińskiego, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 
14/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r., podjęła uchwałę o 
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US, o przyznanie nagrody 
Rektora w konkursie na naukowca roku w grupie nauk ekonomicznych i prawnych.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad, przewodniczący Rady Naukowej 
poprosił członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania w postępowaniach 
habilitacyjnych o poświadczenie w głosowaniu zapoznania się z dokumentacją dotyczącą 
postępowań habilitacyjnych procedowanych podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu, 
udostępnioną im wcześniej w intranecie (dotyczy postępowań habilitacyjnych dr. S. 
Urbańskiego, dr. M. Czekaja, dr A. Budziewicz-Guźleckiej, dr A. Banaszkiewicz).

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że wszystkie osoby uczestniczące w 
posiedzeniu poświadczyły zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą postępowań 
habilitacyjnych procedowanych na obecnym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu.
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Ad 7. Wniosek dr. Stanisława Urbańskiego w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady ponownie przywitał członków komisji habilitacyjnej dr. 
Stanisława Urbańskiego na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
15 stycznia br. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, a sekretarzem była dr 
hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US. Biorąc pod uwagę liczne obowiązki 
członków komisji, przewodniczący Rady zaprosił ich do wypowiedzi przed odczytaniem 
protokołu, jednocześnie zapraszając ich do pozostania na posiedzeniu aż do głosowania. Jako 
pierwszego o zabranie głosu poprosił przewodniczącego komisji habilitacyjnej, prof. dr. hab. 
Krzysztofa Jajugę.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, stwierdziwszy, że wszyscy członkowie Rady mieli 
okazję zapoznać się zarówno z protokołem, jak i recenzjami, zwrócił uwagę, że procedowany 
wniosek jest dyskusyjny, „na krawędzi”. Podkreślił, że ze względu na dwie recenzje pozytywne 
i jedną negatywną, podczas posiedzenia komisji miała miejsce długa dyskusja, podczas której 
szczegółowo analizowano plusy i minusy przedstawionego do oceny dorobku. Odnosząc się do 
dorobku naukowego Habilitanta, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga powiedział, że zarówno podjęta 
tematyka, jak i przeprowadzenie badań empirycznych są ważne, zaznaczając, że przy tym 
pojawiły się zarzuty, częściowo słuszne, dotyczące metodyki badawczej, co zostało 
szczegółowo przedstawione w recenzjach. Dodał, że zarzuty dotyczą również słabego 
umiędzynarodowienia dorobku. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga nadmienił, że monografia 
Habilitanta ukazała się kilka lat temu i była wcześniej podstawą postępowania habilitacyjnego, 
które prawdopodobnie zostało umorzone. Dr Stanisław Urbański uzupełnił dorobek, jednak nie 
wszystkie błędy zostały naprawione. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga podkreślił, że pozytywnym 
aspektem dorobku dr. Stanisława Urbańskiego jest jego bardzo duża aktywność konferencyjna, 
Habilitant wykazuje się ogromną pracowitością. Na obronę Habilitanta wskazał także, że 
jednostka naukowa, w której pracuje, z punktu widzenia obszaru naukowego, którym Habilitant 
się zajmuje, jest “pustynią naukową”; dr Stanisław Urbański nie miał możliwości codziennych 
kontaktów naukowych z osobami zajmującymi się podobną tematyką i wyrównywał te braki 
podczas konferencji naukowych. Konkludując, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga stwierdził, że jest 
sporo minusów związanych z metodyką, procedowany wniosek jest dyskusyjny; decyzja należy 
do Rady Naukowej Instytutu po wysłuchaniu wszystkich opinii oraz zapoznaniu się z 
recenzjami i protokołem.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Wiesław Dębski, stwierdzając, że jego recenzja, z 
punktu widzenia dorobku naukowego Habilitanta i wniesienia znacznego wkładu do rozwoju 
dyscypliny finanse, jest bardzo pozytywna. Podtrzymał swoją opinię, że dr Stanisław Urbański 
jak najbardziej zasługuje na nadanie stopnia doktora habilitowanego. Recenzent podkreślił, że 
przedmiotem postępowania habilitacyjnego był cykl 11 publikacji, wśród których ze względu 
na objętość i rozmiar przeprowadzonych badań najważniejszą jest monografia, którą ocenił 
pozytywnie, mimo że w innej z recenzji została ona oceniona negatywnie. Prof. dr hab. Wiesław 
Dębski dodał, że po ponownym przejrzeniu monografii, nie ma zarzutów do sformułowanych 
celów, tez badawczych, czy przeprowadzonych badań empirycznych. Zwrócił uwagę, że 
pozostałe publikacje (10 artykułów) zostały opublikowane w języku angielskim, w tym 5 we 
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współautorstwie, rozszerzają dziedzinę badań, którą zajmuje się Habilitant, i wnoszą wkład do 
rozwoju dyscypliny finanse. Podobnie jak pozostali członkowie komisji habilitacyjnej, prof. dr 
hab. Wiesław Dębski zwrócił uwagę na małą cytowalność prac dr. Stanisława Urbańskiego, ale 
to wynika z tego, że tą dziedziną, a zwłaszcza tym modelem międzynarodowym ICAMP nie 
zajmuje się wiele osób, niska cytowalność wynika też z tego, że tylko dwa artykuły zostały 
opublikowane w ogólnopolskich czasopismach („Bank i Kredyt" oraz „Ekonomista”). Na 
zakończenie prof. dr hab. Wiesław Dębski jeszcze raz podtrzymał swoją opinię wyrażoną w 
recenzji, popierającą nadanie dr. Stanisławowi Urbańskiemu stopnia doktora habilitowanego w 
dyscyplinie ekonomia i finanse.

W dalszej kolejności głos zabrała dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US, zgadzając się 
w pełni z opinią wyrażoną przez prof. dr. hab. Wiesława Dębskiego, i zaznaczając, że jej 
recenzja była również pozytywna, czemu dała wyraz podczas obrad komisji habilitacyjnej. Dr 
hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US, podkreśliła, że do publikacji na liście JCR de facto należy 
zaliczyć dwie publikacje, a nie jedną - jak wskazywano w recenzjach i w dyskusji, ponieważ 
czasopismo Economic Systems znalazło się na liście JCR miesiąc po opublikowaniu w nim 
artykułu przez dr. Stanisława Urbańskiego. Impact Factor tego czasopisma za ostatnie 5 lat 
wynosi 1,689, a w dyscyplinie finanse to bardzo dużo. Recenzentka zwróciła uwagę, że 
większość publikacji przedstawionych do oceny przeszła bardzo wymagającą procedurę 
recenzyjną, w związku z czym trudno byłoby podważać wkład do nauki i w rozwój dyscypliny 
finanse prac, które zostały poddane tak rygorystycznym wymaganiom proceduralnym. 
Podsumowując, dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US, potwierdziła wyrażoną w recenzji 
opinię, że przedstawiony dorobek zarówno naukowy, jak i dydaktyczny, spełnia kryteria 
ustawowe niezbędne do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, stwierdzając, że obserwując drogę 
naukową dr. Stanisława Urbańskiego przez 20 lat, określiłby go jako osobę z ogromną pasją 
naukową, wręcz fanatyka naukowego. Zwrócił uwagę na to, że dr Stanisław Urbański w bardzo 
zaawansowanym stopniu posługuje się narzędziami ilościowymi i metodami matematycznymi, 
od wielu lat testuje model CAPM. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki nadmienił, że wielokrotnie 
uczestniczył w konferencjach, na których prezentował się dr Stanisław Urbański, i podkreślił, 
że wystąpienia Habilitanta były zawsze bardzo ciekawe, mimo że on też nie zawsze się zgadzał 
z prezentowanymi tezami - wywoływały one często burzliwe dyskusje naukowe. W nawiązaniu 
do monografii, o której wspominał prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki 
powiedział, że był jej recenzentem wydawniczym, zaznaczył, że również miał wiele uwag, 
których część została uwzględniona. Dodał, że należałoby wziąć pod uwagę, że dr Stanisław 
Urbański, we wcześniejszym przewodzie habilitacyjnym na skutek niefortunnego splotu 
okoliczności (po wyodrębnieniu się dyscypliny finanse) postępowanie zostało przeniesione do 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ponieważ Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach nie miał wówczas uprawnień. Z powodów, o których mówił prof. dr hab. Krzysztof 
Jajuga, czyli m.in. niewystarczającego dorobku postępowanie to zostało umorzone. Prof. dr 
hab. Dariusz Zarzecki stwierdził, że oceniając cały dorobek dr. Stanisława Urbańskiego, 
zauważa pewne słabości, o których wspominał prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, ale należy 
zauważyć również wiele zalet, o których mówili recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Dębski i dr 
hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US. Podkreślił, że argumentem przemawiającym za nadaniem 
stopnia jest to, że Habilitant przedstawił cykl publikacji, które przeszły rygorystyczne 
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procedury recenzyjne, ponadto dodał, że dwie recenzje w postępowaniu są pozytywne. 
Reasumując, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki powiedział, że mimo wielu zgłaszanych 
wątpliwości w jego opinii zdecydowanie więcej jest argumentów na korzyść Habilitanta, i 
zadeklarował że będzie głosował za nadaniem dr. Stanisławowi Urbańskiemu stopnia doktora 
habilitowanego.

Głos zabrał również dr hab. Christian Lis, prof. US. Odnosząc się do przedłożonej 
dokumentacji, treści recenzji oraz wcześniejszych wypowiedzi dr hab. Katarzyny Byrki-Kity, 
prof. US, oraz prof. dr, hab. Wiesława Dębskiego, stwierdził, że pod względem ilościowym tzn. 
liczby artykułów, grantów badawczych, staży zagranicznych, wykonanych recenzji oraz 
otrzymanych nagród, dorobek dr. Stanisława Urbańskiego nie budzi żadnych wątpliwości, 
jedynie liczba cytowań jest raczej przeciętna. Zgadzając się z opiniami zawartymi w 
pozytywnych recenzjach dr hab. Katarzyny Byrki-Kity, prof. US, oraz prof. dr. hab. Wiesława 
Dębskiego, dr hab. Christian Lis, prof. US, przyznał również rację niektórym negatywnym 
opiniom wyrażonym w recenzji prof. dr. hab. Mirosława Szredera; polemizując z niektórymi z 
nich, zwrócił uwagę na podnoszony przez prof. dr. hab. Mirosława Szredera aspekt 
niezrozumiałego tytułu monografii, na niewłaściwe użycie określenia „aplikacja”. Dr hab. 
Christian Lis, prof. US, przyznając rację, że Habilitant nadużywa określenia „aplikacja”, 
zauważył, że każdy ma maniery językowe, i upodobanie do stosowania pewnych określeń, a 
tytuł monografii jest niewłaściwy. Stwierdził, że zgadza się z prof. dr, hab. Mirosławem 
Szrederem, że w formułowaniu celu w publikacjach Habilitanta występuje błąd. Dodał, 
jednakże po analizie dorobku dr. Stanisława Urbańskiego, można zauważyć, że jest to 
powielanie tego samego błędu w wielu publikacjach. Podsumowując, dr hab. Christian Lis, 
prof. US, wyraził wątpliwość, czy na tym etapie procedury należy zastanawiać się nad tak 
drobnymi szczegółami, skoro publikacje te przeszły przez szczegółową i rygorystyczną 
procedurę recenzyjną; należałoby raczej spojrzeć z dystansu na ten dorobek. Na zakończenie 
dr hab. Christian Lis, prof US, stwierdził, że w jego przekonaniu dorobek dr. Stanisława 
Urbańskiego spełnia kryteria ustawowe, a on sam popiera wniosek Habilitanta o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego, a zatem będzie głosował przeciwko uchwale komisji 
habilitacyjnej. Dodał też, że przy dwóch recenzjach pozytywnych, jednej recenzji negatywnej, 
i występowaniem pewnych wątpliwości, należy skorzystać z cywilizacyjnej zasady i 
wątpliwości rozstrzygać na korzyść osoby zainteresowanej.

Po zakończeniu wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poprosił dr hab. 
Małgorzatę Tarczyńska-Łuniewską o odczytanie protokołu.

Dr hab. Małgorzata Tarczyiiska-ł.umcwska, prof. US, odczytała z protokołu komisji 
habilitacyjnej konkluzje i fragmenty podsumowujące z recenzji, in extenso wypowiedzi, które 
padły w dyskusji podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej dr. Stanisława Urbańskiego, oraz 
uchwałę komisji wraz z uzasadnieniem.

Komisja habilitacyjna w składzie:
- prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 

przewodniczący
~ dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska ~ sekretarz - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Mirosław Szreder- recenzent - Uniwersytet Gdański
.. prof. dr hab. Wiesław Dębski - recenzent - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w 

Warszawie
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- dr hab. Katarzyna Byrka-Kita - recenzent -- Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Małgorzata Doman - członek komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu
- prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński

podjęła w dniu 15 stycznia 2020 r. uchwałę zawierającą negatywną opinię w sprawie nadania 
dr. Stanisławowi Urbańskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w 
dyscyplinie ekonomia i finanse.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdza, że „(...) osiągnięcia naukowe dr. inż. 
Stanisława Urbańskiego po uzyskaniu stopnia doktora nie stanowią znacznego wkładu w 
rozwój dyscypliny finanse oraz że dr inż. Stanisław Urbański nie wykazuje się istotną 
aktywnością naukową. W związku z niespełnieniem wymagań ustawowych Komisja 
Habilitacyjna podjęła uchwałę zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania dr. inż. 
Stanisławowi Urbańskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie finanse".

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie protokołu i zaprosił członków 
Rady Naukowej Instytutu do dyskusji.

Ponownie głos zabrał dr hab. Christian Lis, prof. US, zwracając uwagę, że przebieg 
dyskusji podczas posiedzenia Komisji Habilitacyjnej świadczy o tym, że Habilitant wywołuje 
emocje naukowe i budzi kontrowersje, ale w pozytywnym aspekcie, co on postrzega jako 
pozytywną cechę. Zauważył, że w dyskusji pojawiła się kwestia p-value, miary statystycznej 
powszechnie znanej w statystyce, zatem zarzuty że nie pojawiła się u Habilitanta interpretacja 
wartości p są bezzasadne, ponieważ Habilitant mógł założyć, że czytelnik będzie wiedział jak 
należy ją zinterpretować. Dodał ponadto, przywołując jeszcze uwagę na mankamenty 
podkreślane przez prof. dr. hab. Mirosława Szredera - recenzenta - tj. źle sformułowane cele i 
brak wniosków końcowych z przeprowadzanych badań, które mogą być przyczyną niskiej 
cytowalności tej pracy, dr hab. Christian Lis, prof. US, przychylił się do interpretacji prof. dr. 
hab. Krzysztofa Jajugi, że przyczyną niskiej cytowalności pracy jest to, iż jest ona napisana w 
języku polskim. Kończąc wypowiedź, potwierdził wcześniej wyrażoną opinię, że będzie 
głosował za nadaniem dr. Stanisławowi Urbańskiemu stopnia doktora habilitowanego.

Wobec braku dalszych wypowiedzi dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poddał pod 
głosowanie wniosek dr. Stanisława Urbańskiego w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 21
Liczba głosów TAK 19
Liczba głosów NIE 1
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 7.05.2020 r., 
działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 
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r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 
ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając 
przepisy § 3 - 6 oraz § 39 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 
zm.), nadała dr. Stanisławowi Urbańskiemu stopień doktora habilitowanego nauk społecznych 
w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Stanisława Urbańskiego przewidzianego przepisami prawa 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w szczególności 
po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego i 
organizacyjnego habilitanta, opinią komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów w dniu 10 września 2019 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 15 stycznia 2020 r., jak również argumentami przemawiającymi za 
nadaniem stopnia zgłoszonymi w trakcie dyskusji podczas posiedzenia Rady Naukowej 
Instytutu, wskazanymi powyżej.

Ad 8. Wniosek dr. Mirosława Czekaja w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Stanisław 
Hońko, prof. US, poinformował o zaproszeniu wszystkich członków komisji habilitacyjnej na 
posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, następnie przywitał uczestniczących w posiedzeniu: 
prof. dr hab. Krystynę Brzozowską, dr. hab. Sebastiana Skuzę, prof. UW, oraz dr hab. 
Magdalenę Zioło, prof. US.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
27 stycznia br. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Węcławski, a sekretarzem była dr 
hab. Magdalena Zioło, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Magdalenie Zioło, 
prof. US, sekretarzowi komisji habilitacyjnej, która przedstawiła kluczowe wnioski z 
posiedzenia komisji habilitacyjnej dr. Mirosława Czekaja.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Jerzy Węcławski - przewodniczący komisji - Uniwersytet Marii Curie- 

Skłodowskiej w Lublinie
- dr hab. Magdalena Zioło - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Sebastian Skuza - recenzent - Uniwersytet Warszawski
- prof. dr hab. Leszek Patrzałek - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - recenzent - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Maria Jastrzębska - członek komisji - Uniwersytet Gdański
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- prof. dr hab. Wanda Skoczylas - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński 

podjęła w dniu 27 stycznia 2020 r. uchwałę zawierającą negatywną opinię w sprawie nadania 
dr. Mirosławowi Czekajowi stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie: finanse.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcie naukowe dr. Mirosława 
Czekaja po uzyskaniu stopnia doktora, w świetle kryteriów określonych w rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów 
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 165, 
poz. 1165), a w szczególności określonych w par. 3 tego rozporządzenia, nie są wystarczające 
do nadania Wnioskodawcy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w 
dyscyplinie ekonomia i finanse''

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Głos zabrała prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, która wyjaśniła, że mimo swojej 
pozytywnej recenzji, w trakcie procedowania wniosku, po szczegółowym przeanalizowaniu 
pozostałych recenzji sporządzonych przez znanych specjalistów i w wyniku dyskusji podczas 
posiedzenia komisji habilitacyjnej uznała zasadność przedstawionych argumentów i przyznała, 
że część zarzutów umknęło jej uwadze. Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska przyznała, że na jej 
wcześniejszą pozytywną recenzję, mimo wielu wątpliwości, miał wpływ aspekt podjęcia przez 
dr. Mirosława Czekaja pracy w Szkole Głównej Handlowej i związana z tym perspektywa 
rozwoju naukowego. Podkreśliła, że jednak w wyniku prześledzenia całego postępowania i 
dyskusji postanowiła zmienić swoją opinię na negatywną, co zostało zawarte w protokole 
posiedzenia komisji habilitacyjnej.

Wobec braku innych wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod 
głosowanie wniosek dr. Mirosława Czekaja o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów TAK 1
Liczba głosów NIE 19
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 7.05.2020 r., 
działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 
r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 
ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz, 1668 ze zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
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Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając 
przepisy §3 — 6 oraz § 39 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 
zm.), podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Mirosławowi 
Czekajowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Mirosława Czekaja przewidzianego przepisami prawa 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w szczególności 
po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego i 
organizacyjnego habilitanta, opinią komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów w dniu 10 września 2019 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 27 stycznia 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcie naukowe dr. 
Mirosława Czekaja nie wnosi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia i 
finanse, nie spełniając tym samym wymagań ustawy.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który podjął 
niniejszą uchwałę - zgodnie z art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - w terminie miesiąca od dnia jej 
doręczenia stronie.

Ad 9. Wniosek dr Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Stanisław 
Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 7 kwietnia 2020 r. Komisji 
przewodniczył prof. dr hab. Jan Wiktor, a sekretarzem był dr hab. Rafał Klóska, prof. US. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu dr. hab. Rafałowi Klósce, prof. US, sekretarzowi komisji 
habilitacyjnej, który przedstawił kluczowe wnioski z posiedzenia komisji habilitacyjnej dr 
Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Jan Wiktor - przewodniczący komisji - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
- dr hab. Rafał Klóska - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- prof. dr hab. Danuta Rucińska - recenzent - Uniwersytet Gdański
- dr hab. Maria Michałowska - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- dr hab. Marcin Lipowski - recenzent - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
- dr hab. Adam Przybyłowski - członek komisji - Uniwersytet Morski w Gdyni

podjęła w dniu 7 kwietnia 2020 r. uchwałę popierającą wniosek o nadanie dr Agnieszce 
Budziewicz-Guźleckiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe dr Agnieszki 
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Budziewicz-Guźleckiej po uzyskaniu stopnia doktora stanowią wyraz istotnej aktywności 
naukowej oraz wnoszą znaczny wkład w rozwój dyscypliny ekonomia.”

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Wobec braku wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie 
wniosek dr Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego 
nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów TAK 20
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 7.05.2020 r., 
działając na podstawie art. 16 ust. 1 oraz art. 18 ust 1 pkt 1 i art. 18aust. 11 ustawyzdnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 
r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 
ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając 
przepisy § 3 - 6 oraz § 39 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak również art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 
zm.), nadała dr Agnieszce Budziewicz-Guźleckiej stopień doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej przewidzianego przepisami 
prawa postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w 
szczególności po zapoznaniu się z: recenzjami osiągnięć naukowych, dorobku dydaktycznego 
i organizacyjnego habilitantki, opinią komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 10 grudnia 2019 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 7 kwietnia 2020 r., stwierdzając, że dorobek naukowy dr Agnieszki 
Budziewicz-Guźleckiej wnosi znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia i 
finanse, spełniając tym samym wymagania ustawy.

Ad 10. Wniosek dr Aleksandry Banaszkiewicz w sprawie umorzenia postępowania 
habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
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Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Stanisław 
Hońko, prof. US, poinformował, że 17 marca br. wpłynęło pismo dr Aleksandry Banaszkiewicz 
z prośbą o wycofanie wniosku o przeprowadzanie postępowanie habilitacyjnego.

Postępowanie habilitacyjne w dyscyplinie finanse zostało wszczęte w dniu 1 kwietnia 
2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 15 października 2019 r. powołała 
komisję habilitacyjną w składzie:
- prof. dr hab. Jerzy Gierusz - przewodniczący komisji - Uniwersytet Gdański
- dr hab. Marcin Kaczmarek - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Mikołaj Turzyński - recenzent ~ Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Anna Karmańska - recenzent - Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
- prof. dr hab. Waldemar Gos - recenzent ~ Uniwersytet Szceciński
- dr hab. Jędrzej Chumiński - członek komisji - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
- dr hab. Adam Adamczyk - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński

Dwie recenzje (jedna negatywna) dorobku naukowego w tym postępowaniu 
habilitacyjnym opracowane przez profesorów: prof. dr. hab. Waldemara Gosa i dr. hab. 
Mikołaja Turzyńskiego wpłynęły 17.12.2019 r. i 16.01.2020 r., czyli przed złożeniem wniosku 
przez Habilitantkę. Recenzja prof. Anny Karmańskiej wpłynęła 7.04.2020 r.

Dwie recenzje zakończone są konkluzjami o odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego ze względu na niespełnienie przez kandydatkę do stopnia kryteriów oceny 
osiągnięć wymienionych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

Recenzje zostały umieszczone w intranecie, umożliwiając członkom Rady Naukowej 
Instytutu zapoznanie się z ich treścią.

W dniu 24.04.2020 r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, któremu 
przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Gierusz,

Przewodniczący Rady Naukowej podkreślił, że wniosek Habilitantki wpłynął na 
późnym etapie - 17.03.2020 r., a podjęcie decyzji o umorzeniu tego postępowania 
skutkowałoby naruszeniem obowiązującej ustawy o finansach publicznych poprzez narażanie 
na nieuzasadnione wydatkowanie środków budżetowych (w tym kosztów recenzji oraz pracy 
członków komisji).

Przewodniczący zachęcił do zabierania głosu w tej sprawie. Wobec braku wypowiedzi 
przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie wniosek dr Aleksandry
Banaszkiewicz o umorzenie postępowania habilitacyjnego.

Wyniki tajnego głosowania za przyjęciem wniosku:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów TAK 0
Liczba głosów NIE 20
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o odmowie umorzenia 
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postępowania habilitacyjnego dr Aleksandrze Banaszkiewicz.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę na podstawie art. 16 
ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku 
z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), a także art. 179 ust. 3 pkt 2 
lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze 
zm.) oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
Uniwersytetu Szczecińskiego), uwzględniając przepisy § 3™6 oraz § 39 załącznika do uchwały 
nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych, jak 
również art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Ad 11. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Gomółki

Punkt wycofany z porządku obrad.

Ad 12. Wniosek o wyznaczenie mgr. Maciejowi Gomółce egzaminów doktorskich i ich 
terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich

Punkt wycofany z porządku obrad.

Ad 13. Wniosek mgr Agnieszki Astapczyk o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił wniosek mgr Agnieszki 
Astapczyk o wydłużenie terminu zdawania przez nią egzaminów doktorskich z powodu 
zagrożenia SARS-Cov-2 i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń.
Temat rozprawy doktorskiej: „Koncepcja rachunku kosztów jakości produkcji grzybów 
jadalnych”
Przewodniczący komisji: dr hab. Adam Adamczyk, prof. US
Dyscyplina: finanse (ekonomia i finanse)
Promotor: dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
Promotor pomocniczy: dr Piotr Waśniewski
Dotychczasowy termin przeprowadzenia egzaminów upłynął 3 kwietnia 2020 roku. 
Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów TAK 20
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Liczba głosów NIE
Liczba głosów wstrzymujących się

0
0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o zmianie ostatecznego 
terminu zdania egzaminów doktorskich przez mgr Agnieszkę Astapczyk na dzień 31 grudnia 
2020 r.

Ad 14. Wniosek mgr Magdaleny Leśniewicz o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił wniosek mgr Magdaleny 
Leśniewicz o wydłużenie terminu zdawania przez nią egzaminów doktorskich z powodu 
zagrożenia SARS-Cov-2 i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń.
Temat rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja funkcji informacyjnej rachunkowości organizacji 
pozarządowych”
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Waldemar Gos
Dyscyplina: finanse (ekonomia i finanse)
Promotor: dr hab. Marcin Kaczmarek, prof. US
Promotor pomocniczy: dr Natalia Marska-Dzioba
Dotychczasowy termin przeprowadzenia egzaminów upłynął 20 marca 2020 roku.
Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów TAK 20
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o zmianie ostatecznego 
terminu zdania egzaminów doktorskich przez mgr Magdalenę Leśniewicz na dzień 31 grudnia 
2020 r.

Ad 15. Wniosek mgr. Michała Mrożka o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił wniosek mgr. Michała Mrożka 
o wydłużenie terminu zdawania przez niego egzaminów doktorskich z powodu zagrożenia 
SARS-Cov-2 i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń.
Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ aktywnej polityki rynku pracy na rozwój społeczno- 
gospodarczy makroregionu Polski północno-zachodniej” 
Przewodnicząca komisji: dr hab. Barbara Kryk, prof. US 
Dyscyplina: ekonomia (ekonomia i finanse) 
Promotor: dr hab. Rafał Nagaj, prof US
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Promotor pomocniczy: dr Paweł Baran
Dotychczasowy termin przeprowadzenia egzaminów upłynął 17 kwietnia 2020 roku.
Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 20
Liczba głosów TAK 20
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o zmianie ostatecznego 
terminu zdania egzaminów doktorskich przez mgr. Michała Mrożka na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ad 16. Wniosek mgr, Bartosza Oliwy o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił wniosek mgr. Bartosza Oliwy o 
wydłużenie terminu zdawania przez niego egzaminów doktorskich z powodu zagrożenia 
SARS-Cov-2 i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń.
Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych 
na kondycję finansową przedsiębiorstw”
Przewodnicząca komisji: prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak
Dyscyplina: finanse (ekonomia i finanse)
Promotor: dr hab. Magdalena Zioło, prof. US
Dotychczasowy termin przeprowadzenia egzaminów upłynął 17 kwietnia 2020 roku.
Wobec braku uwag do przedstawionego wniosku przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 19
Liczba głosów TAK 19
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o zmianie ostatecznego 
terminu zdania egzaminów doktorskich przez mgr. Bartosza Oliwę na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ad 15. Sprawy różne

Dyrektor Instytutu przedstawił następujące informacje:

- komisja rozpatrująca wnioski w konkursie RID zakończyła prace i przyznała finansowanie 
tym wnioskodawcom, których wnioski uzyskały co najmniej 80 pkt.; trwają jeszcze prace i 
dyskusje dotyczące sfinansowania baz danych;
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- na Uniwersytecie jest opracowywany regulamin przyznawania nagród rektorskich. Po 
otrzymaniu tego regulaminu na kolejnym posiedzeniu Rady zostanie przedstawiony do 
zaopiniowania wewnętrzny regulamin przyznawania nagród rektora;

Na zakończenie Dyrektor Instytutu zachęcił do składania wniosków o nagrodę w konkursie 
najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 7 maja 2020 r., 
dziękując wszystkim członkom Rady za obecność.

Protokołowała

mgr Jolanta Tomasik

Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Ekonomii i Finansów US

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
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