
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

RADA NAUKOWA 
INSTYTUTU EKONOMII l FINANSÓW

Protokół nr 08/06/2020 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniu 18 czerwca 2020 r.

W dniu 18 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii 
i Finansów (dalej: Instytutu), któremu przewodniczył dr hab. Stanisław Hońko, prof. US. 
Posiedzenie 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, poprosił o zalogowanie się do systemu RADA24 oraz 
poinformował, że posiedzenie jest nagrywane.

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

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 4.06.2020 r.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Komunikaty przewodniczącego
4. Wniosek dr. Waldemara Aspadarca w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Shivana Fate o przyjęcie rozprawy 

doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, na dzień 
2 lipca 2020 r. o godz. 9.00

6. Wniosek mgr Joanny Rachuby o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia 
za granicą stażu naukowego w okresie 01.09.2020 - 31.01.2021

7. Przyjęcie regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z 
funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US

8. Przedstawienie rankingu naukowego pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów
9. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 4 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści protokołu 
posiedzenia Rady Naukowej z 4 czerwca br., i 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 4 czerwca 2020 r.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad 



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

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

Ad 3. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że:

- kolejne planowe posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 2 lipca 2020 r. o godz. 12:00, 
dokumenty można przesyłać do 25.06.2020 r.

- dodatkowe posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w dniu 16 lipca br, o godz. 12:00.

Przechodząc do kolejnego punktu, przewodniczący Rady Naukowej poprosił członków Rady 
Naukowej uprawnionych do głosowania w postępowaniach habilitacyjnych o poświadczenie w 
głosowaniu zapoznania się z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego dr. 
Waldemara Aspadarca, udostępnioną im wcześniej w intranecie.

Przewodniczący Rady Naukowej poinformował, że wszystkie osoby uczestniczące w 
posiedzeniu poświadczyły zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą procedowanego 
postępowania habilitacyjnego.

Ad 4. Wniosek dr. Waldemara Aspadarca 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, oraz usprawiedliwieniu nieobecności przez prof. 
Jerzego Gierusza, prof. Tomasza Miziołka, prof. Katarzynę Perez i prof. Izabelę Pruchnicką- 
Grabias.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 
31 marca 2020 r. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Gierusz, a sekretarzem była dr hab. 
Agnieszka Majewska, prof. US. Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Agnieszce 
Majewskiej, prof. US, która przedstawiła przebieg posiedzenia komisji habilitacyjnej dr. 
Waldemara Aspadarca.

Komisja habilitacyjna, która obradowała w składzie:
- prof. dr hab. Jerzy Gierusz - przewodniczący komisji - Uniwersytet Gdański
- dr hab. Agnieszka Majewska - sekretarz komisji - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Katarzyna Perez - recenzent - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias - recenzent - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - recenzent - Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Tomasz Miziołek - członek komisji - Uniwersytet Łódzki
- dr hab. Tomasz Wiśniewski - członek komisji - Uniwersytet Szczeciński

podjęła w dniu 31 marca 2020 r. uchwałę zawierającą opinię o nienadaniu dr. Waldemarowi 
Aspadarcowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie 
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społecznych) w dyscyplinie: finanse (obecnie ekonomia i finanse).

Komisja w uzasadnieniu uchwały stwierdziła, że „osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i 
organizacyjne dr. Waldemara Aspadarca po uzyskaniu stopnia doktora nie stanowią znacznego 
wkładu w rozwój dyscypliny naukowej finanse (obecnie ekonomia i finanse).”

Przewodniczący Rady Naukowej zaprosił członków Rady do udziału w dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Sebastian Majewski, prof. US, który podkreślając 
szacunek do recenzentów i brak zamiaru recenzowania ich pracy, stwierdził, że jest zmuszony 
odnieść się do kilku kwestii, a szczególnie do wyrażonych w recenzjach wątpliwości, czy dr 
Waldemar Aspadarec jest autorem miary ARI. Dr hab. Sebastian Majewski, prof. US, będąc 
jedynym współautorem habilitanta, chciałby wyraźnie zaznaczyć, że dr Waldemar Aspadarec 
jest jedynym autorem indeksu ARI. Następnie sprostował błędne stwierdzenia, które padły 
podczas posiedzenia komisji habilitacyjnej, że indeks ARI nie jest miarą persystencji, lecz 
indeksem benchmarkowym. Ponadto dodał, że zdziwienie budzi zarzut o pomijaniu ryzyka 
stawiany Habilitantowi, skoro celem Autora nie była analiza ryzyka, tylko obserwacja 
utrzymywania się stóp zwrotu poszczególnych funduszy powyżej lub poniżej benchmarku. W 
konkluzji dr hab. Sebastian Majewski, prof US, wyraził przekonanie, że wątpliwości dotyczące 
oceny dorobku należy rozstrzygać na korzyść Habilitanta i zadeklarował, że ona sam popiera 
wniosek Habilitanta o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Dodał przy tym, że ocenia dr. 
Waldemara Aspadarca jako osobę bardzo wartościową i elokwentną, z ogromną wiedzą 
praktyczną, będącą przy tym doświadczonym inwestorem giełdowym i być może tu tkwi 
problem. Na zakończenie dr hab. Sebastian Majewski, prof. US, zaapelował, aby każdy z 
członków Rady Naukowej zagłosował zgodnie z własnym sumieniem.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, która nie kwestionując opinii 
recenzentów, zauważyła, że nikt nie jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, w jednych 
aspektach jest się silniejszym, w innych słabszym. Jako kierownik Katedry, w której 
zatrudniony jest dr Waldemar Aspadarec, Pani Profesor dodała, że habilitant zajął się niezwykle 
trudną tematyką, jest niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie ~ zwłaszcza w 
zakresie funduszy hedgingowych - a przy tym graczem giełdowym, praktykiem. Zauważyła 
natomiast, że niewątpliwie nie jest on ekonometrykiem i może to stanowi źródło problemu. 
Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, odnosząc się do wypowiedzi dr. hab. Sebastian Majewskiego, 
prof. US, dotyczącej indeksu ARI, podkreśliła, że dr Waldemar Aspadarec podjął próbę 
stworzenia nowej miary. Ponadto podkreśliła aktywność organizacyjną i konferencyjną 
habilitanta, a szczególnie, to, że umie się dzielić swoją wiedzą gracza giełdowego. Dodała, że 
od podjęcia poprzedniej próby uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, dr 
Aspadarec poszerzył swój dorobek. Konkludując, prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak stwierdziła, 
że dr Waldemar Aspadarec jest solidnym, rokującym pracownikiem z dużą niekwestionowaną 
wiedzą, a przy tym dobrym dydaktykiem, i na zakończenie zaapelowała o danie szansy dr, 
Waldemarowi Aspadarcowi.

W dalszej kolejności głos zabrał prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, który zaznaczył, że z 
dużą ostrożnością i pozytywnym nastawieniem podszedł do oceny dorobku dr. Waldemara 
Aspadarca. Podkreślił, że - co zawarł w recenzji - dorobek Habilitanta posiada wiele 
pozytywów, takich jak ogromna wiedza, a szczególnie doświadczenie praktyczne, jednak mimo 
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pozytywnego nastawienia i ogromnej życzliwości, miał obowiązek zwrócić uwagę na wiele 
uchybień. W szczególności prof. dr hab. Dariusz Zarzecki wskazał na to, że Autor, pisząc o 
funduszach hedgingowych, faktycznie zajmuje się funduszami inwestycyjnymi, ponieważ w 
Polsce nie występują fundusze hedgingowe w takim klasycznym ujęciu jak w Stanach 
Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii; populacja funduszy badanych przez Habilitanta, to 
nie są fundusze hedgingowe. Dodał, że uchybień jest znacznie więcej, a odnosząc się do 
wypowiedzi dr. hab. Sebastiana Majewskiego, prof. US, dotyczącej miary ARI, potwierdził, że 
nie jest to miara persystencji, jest to miara benchmarkingowa, ale wskazanie jej jako 
szczególnego osiągnięcia Autora jest przesadne, ponieważ jest to prosta miara jako średnia 
ważona.

W związku z trudnościami technicznymi, które pojawiły się w trakcie wypowiedzi prof. 
dr. hab. Dariusza Zarzeckiego, przewodniczący Rady po uzgodnieniu w rozmowie telefonicznej 
z prof. dr. hab. Dariuszem Zarzeckim zamieścił na czacie informację, że prof. dr hab. Dariusz 
Zarzecki podtrzymuje opinię wyrażoną w recenzji i będzie głosował za odmową nadania 
stopnia doktora habilitowanego dr. Waldemarowi Aspadarcowi.

Po usunięciu problemów technicznych, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki dołączył do 
spotkania i podsumowując swoją wypowiedź, potwierdził ocenę negatywną wyrażoną w 
recenzji i wspomniał o pozostałych słabościach dorobku Habilitanta, tzn. braku współpracy 
międzynarodowej, braku publikacji w czasopismach JCR, braku grantów badawczych, i biorąc 
więc pod uwagę wszystkie elementy dorobku, stwierdził, że będzie głosował przeciw nadaniu 
stopnia doktora habilitowanego.

Następnie głos zabrała dr hab. Barbara Kryk, prof. US, stwierdzając, że nie będzie się 
wypowiadała na temat wartości pracy, bo to zrobili w swoich opiniach recenzenci. Jednakże z 
racji swojego dotychczasowego doświadczenia uczestniczenia w postępowaniach 
habilitacyjnych i zasiadania w radzie wydziału zwróciła uwagę, że członkowie Rady Naukowej 
nie powinni nadawać stopni naukowych, biorąc pod uwagę relacje koleżeńskie. Podobnie nie 
powinno się też recenzować dorobku habilitanta, ponieważ tę pracę wykonali wcześniej 
recenzenci, należy natomiast mieć na uwadze postrzeganie Instytutu w wyniku podejmowanych 
przezeń decyzji.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi przewodniczący Rady Naukowej dodał, że Instytut 
otrzymał określone uprawnienia i członkowie Rady Naukowej Instytutu powinni o nie dbać.

Przed przystąpieniem do głosowań w sprawie nadania stopnia dr. Waldemarowi 
Aspadarcowi, przewodniczący Rady Naukowej wyjaśnił procedurę dotyczącą głosowań. 
Przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w ramach ułatwień przeprowadzania 
zdalnych posiedzeń Rady, przyjęta została zasada, że niezależnie od rekomendacji komisji 
habilitacyjnych jako pierwszy głosowany jest wniosek o nadanie stopnia. W przypadku braku 
uzyskania większości w takim głosowaniu, zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów, wyniki nie są interpretowane jako decyzja o odmowie nadania stopnia i 
dlatego konieczne jest przeprowadzenie drugiego głosowania w sprawie odmowy nadania.

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

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 18
Liczba głosów TAK 6
Liczba głosów NIE 10
Liczba głosów wstrzymujących się 2

Przewodniczący Rady Naukowej, w związku z nieuzyskaniem w głosowaniu tajnym 
poparcia dla wniosku dr. Waldemara Aspadarca o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, poddał pod głosowanie wniosek o odmowę 
nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Waldemarowi Aspadarcowi w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 19
Liczba głosów TAK 13
Liczba głosów NIE 5
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów na posiedzeniu w dniu 18.06.2020 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 
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. Waldemarowi 
Aspadarcowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Powyższą uchwałę Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła po 
przeprowadzeniu na wniosek dr. Waldemara Aspadarca 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 
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ds. Stopni i Tytułów w dniu 11 czerwca 2019 r. wyrażoną w uchwale oraz protokołem 
posiedzenia komisji z dnia 31 marca 2020 r., stwierdzając, że osiągnięcie naukowe dr. 
Waldemara Aspadarca 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 5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Shivana Fate o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 2 lipca 2020 r. o godz. 9.00

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przewodniczącą komisji ds. przewodu 
doktorskiego mgr. Shivana Fate, prof. dr. hab. Agnieszkę Szewczyk

Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się w 
trybie zdalnym, i przedstawiła wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Shivana Fate 
0 przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony na dzień 2 lipca 
2020 r., godz. 9:00, w trybie zdalnym.

Mgr Shivan Fate przygotował pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Łatuszyńskiej, prof. 
US, rozprawę doktorską na temat „Symulacyjne badanie wpływu interwencji publicznych na 
poziom ubóstwa” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina: 
ekonomia.
Doktorant zdał wyznaczone przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
egzaminy doktorskie.
Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- prof. dr hab. Grażyna Anna Krzyminiewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
- prof. dr hab. inż. Bolesław Borkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie.
Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie 

z wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Shivana Fate 
i wyznaczenie terminu jej obrony na dzień 2 lipca 2020 r., godz, 9:00, w trybie zdalnym.

Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.
Wyniki tajnego głosowania

Liczba osób uprawnionych do głosowania 22
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 16
Liczba głosów TAK 16
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr. Shivana Fate i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, na 
dzień 2 lipca 2020 r., godz. 9:00.
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Ad 6. Wniosek mgr Joanny Rachuby o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu 
odbycia za granicą stażu naukowego w okresie 01.09.2020 - 31.01.2021

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przedstawił 
wniosek mgr Joanny Rachuby o przyznanie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia za 
granicą stażu naukowego w okresie od 1.09.2020 r. do 31.01.2021 r. w związku z odbyciem 
stażu zagranicznego w Uniwersytecie w Greifswaldzie. Wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu,

Wobec braku wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.
Wyniki tajnego głosowania

Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 30
Liczba głosów TAK 30
Liczba głosów NIE 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 18 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku mgr Joanny 
Rachuby o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu odbycia za granicą stażu naukowego 
w okresie od 01.09.2020 r. do 31.01.2021 r.

Ad 7. Przyjęcie regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z 
funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US

Przewodniczący poinformował, że jest to dalszy ciąg dyskusji na temat regulaminu rozpoczętej 
na poprzednim posiedzeniu Rady Naukowej, i zachęcił do zabierania głosu w tej sprawie.

Głos zabrał dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US, który nawiązując do swoich uwag 
zgłoszonych podczas ostatniego posiedzenia Rady Naukowej, stwierdził, że mając trochę 
więcej czasu można było przeanalizować przedstawiony system. Dziękując dyrektorowi 
Instytutu za przeniesienie głosowania na kolejne posiedzenie, zadeklarował, że będzie głosował 
za przyjęciem przedstawionego regulaminu. Dodał, że system ten nie zadowala go w pełni i ma 
znaczące wady, w związku z czym zaproponował wypracowanie w przyszłości systemu, który 
byłby spójny z oceną jednostki, doceniając osoby, które punktują dla jednostki. Dr hab. Tomasz 
Wiśniewski, prof. US, poprosił, żeby wrócić do sprawy regulaminu nagród w przyszłym 
semestrze, po przeprowadzeniu dyskusji z pracownikami we wszystkich jednostkach Instytutu.

Następnie głos zabrał dyrektor Instytutu, dr hab. Jacek Batog, prof. US, który zaprezentował 
ostateczną wersję regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z 
funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US, uwzględniającą uwagi 
zgłoszone przez pracowników.

Przewodniczący podziękował Dyrektorowi Instytutu za przedstawienie ostatecznej wersji 
regulaminu i wobec braku innych wypowiedzi, poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie tej 
wersji regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora z funduszu nagród 
przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US.
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Wyniki jawnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania
Liczba głosów TAK
Liczba głosów NIE
Liczba głosów wstrzymujących się

42
29
27

0
2

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów, działając na podstawie art. 145 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze 
zm.) w związku z § 174 ust. 1-2 oraz ust. 4 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 oraz § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 70/2020 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w 
Uniwersytecie Szczecińskim (zwanym dalej „Zarządzeniem Rektora"), w wyniku głosowania 
podjęła uchwałę o przyjęciu regulaminu kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród rektora 
z funduszu nagród przyznanego Instytutowi Ekonomii i Finansów US stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

Ad 8. Przedstawienie rankingu naukowego pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu, dr hab. Jacek Batog, prof. US, przedstawił ranking naukowy pracowników, 
omawiając zasady, jakie brano pod uwagę, tj. tylko te osiągnięcia naukowe, które są zgodne z 
zasadami podziału subwencji w Instytucie: publikacje, patenty, prace wdrożeniowe oraz 
projekty naukowe.

Przewodniczący zachęcił do dyskusji.

Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, wskazując na różnice między 
przedstawioną punktacją a wcześniej przesłaną informacją dotyczącą weryfikacji publikacji.

W odpowiedzi Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że informacja, którą wcześniej otrzymali 
pracownicy wraz z prośbą o weryfikację i aktualizację swoich osiągnięć w BOP i w PUBLI 
stanowiła jedynie element przedstawionego rankingu. Dodał przy tym, że przedstawione 
rankingi zostaną przesłane do wszystkich pracowników i będzie można zgłosić ewentualne 
uwagi.

Przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, zachęcił do zgłaszania 
ewentualnych uwag i wyjaśniania wątpliwości indywidualnie, a nie podczas posiedzenia Rady.

Następnie głos zabrał dr hab. Adam Adamczyk, prof. US, zadając pytanie, w związku z nową 
polityką publikacyjną, czy punktacja za 2021 rok zostanie ujęta w najbliższej ewaluacji 
dyscypliny.

Dyrektor Instytutu odpowiedział, że ze wstępnej interpretacji wynika, że ewaluacji będzie 
podlegało 5 lat (2017-2021), zaznaczył jednocześnie, że nowelizowane rozporządzenie 
dotyczące ewaluacji, które było konsultowane do 15 maja br., jeszcze się nie ukazało.
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Ad 10. Sprawy różne

Nie zgłoszono spraw do omówienia.

Przewodniczący Rady Naukowej na zakończenie pogratulował prof. dr. hab. Waldemarowi 
Tarczyńskiemu wyboru na funkcję rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2020- 
2024, złożył gratulacje również dr. hab. Jackowi Batogowi, prof. US, który będzie pełnił 
funkcję prorektora.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 18 czerwca 
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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