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W dniu 3 grudnia 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 porządku obrad
2. Komunikaty przewodniczącego
3. Zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Igi Rudawskiej na stanowisko dyrektora 

Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2021 r.
4. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Guzowskiej na 

stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Ekonometrii i 
Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 2021 r.

5. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Karoliny Jarosz o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 12 stycznia 2021 r. godz. 9:00

6. Wniosek mgr Katarzyny Piotrowskiej o przedłużenie terminu zdawania egzaminów 
doktorskich

7a. Zaopiniowanie zmiany składu zespołu ds. dyscypliny ekonomia i finanse przy 
Szkole Doktorskiej US

7. Sprawy różne

Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Naukowej z 5.11.2020 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że do protokołu wpłynęły drobne uwagi od dr hab. 
Renaty Knap, prof. US, które zostały uwzględnione w zapisie jej wypowiedzi. Uwagi zgłosiły 
również dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, oraz dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US, 
sygnalizując, że wypowiedzi niektórych osób zostały złagodzone. Przewodniczący wyjaśnił, że 
wszystkie wypowiedzi były konsultowane z uczestnikami prowadzonej dyskusji i podkreślił, 
że celem protokołu jest odwzorowanie przebiegu posiedzenia bez ładunku emocjonalnego oraz 



zaznaczył, że protokół nie ma charakteru stenogramu z prowadzonej dyskusji. Wyraził 
przekonanie, że w przedstawionej postaci protokół odwzorowuje przebieg posiedzenia.. Wobec 
braku wypowiedzi, przystąpiono do głosowania.

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu jawnym przy jednym głosie 
wstrzymującym przyjęła protokół posiedzenia Rady Naukowej w dniu 5 listopada 2020 r.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił autopoprawkę do przesłanego porządku obrad polegającą na 
dodaniu punktu 7a, dotyczącego zaopiniowania zmiany składu zespołu ds. dyscypliny 
ekonomia i finanse przy Szkole Doktorskiej US.

Przewodniczący ponownie przedstawił uzupełniony 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:

1/ ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

monografia dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US, Finanse zrównoważone. Rozwój, 
ryzyko, rynek. PWE, Warszawa 2020

Special issue pod współredakcją dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US, Sustainable 
Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission, czasopisma IF 
"Energies" (IF 2.702, ISSN 1996-1073), wydawanego przez MDPI, (wydawca 283 
tytułów czasopism, w tym z IF) 
https://www.mdpi.com/journal/energies/special issues/Impact Sustainable Financial 
Economic Development_Greenhouse_Gas_Emission,

2/ ukazało się Zarządzenie nr 180/2020 Rektora US z 1 grudnia 2020 r. podające skład komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie objęcia funkcji i zatrudnienia na 
stanowisko dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję rozpoczynającą się z dniem 
1 stycznia 2021 r.; przewodniczący poinformował, że Rada Naukowa Instytutu rekomendowała 
na członków komisji: prof. dr hab. Teresę Lubińską i prof. dr hab. Wandę Skoczylas, natomiast 
Rektor US na przewodniczącą komisji wyznaczył dr hab. Katarzynę Kotarską, prof. US, 
ponadto członkami komisji zostali prof. dr hab. Beata Filipiak i dr hab. Tomasz Wiśniewski, 
prof. US,

3/ kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w drugi czwartek miesiąca tj. 14 stycznia 
2021 r. o godz. 12:00. Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 
4.01.2021 r.
4/ dr Mirela Romanowska uzyskała awans na stanowisko profesora Uniwersytetu 
Szczecińskiego uczelni w grupie pracowników dydaktycznych - z tej okazji Przewodniczący 
złożył nowo mianowanej Pani Profesor gratulacje.
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Ad 4. Zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Igi Rudawskiej na stanowisko 
dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję rozpoczynającą się 
1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, powiedział, że 
zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 141/2020 z 2.11.2020 r. w 
przedmiocie ustalenia trybu przeprowadzenia konkursów w sprawie objęcia funkcji i 
zatrudnienia na stanowiska dyrektorów instytutów w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję 
rozpoczynającej się z dniem 1 stycznia 2021 r., sposobu dokumentowania ich przebiegu oraz 
wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu konkursowym przewodniczący Rady 
Naukowej do 4.12.2020 r. ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Naukowej, podczas 
którego Rada przyjmuje opinię dotyczącą kandydatów, którzy złożyli wniosek. Następnie 
oświadczył, że kompletny wniosek prof. dr hab. Igi Rudawskiej wpłynął 16 listopada 2020 r., 
oraz że nie wpłynęły inne zgłoszenia kandydatów. Poinformował, że zgodnie z przywołanym 
zarządzeniem do 7.12.2020 r. przewodniczący Rady Naukowej ma obowiązek przedłożenia 
komisji konkursowej opinii rady o kandydatach. Opinia może być pozytywna lub negatywna, 
ale w każdym przypadku wymaga uzasadnienia. Rada Naukowa może odstąpić od wydania 
opinii w razie stwierdzenia, że przedłożona dokumentacja jest niepełna. Wraz z uchwałą 
przekazuje się informację o liczbie oddanych głosów. Przewodniczący sporządza uzasadnienie 
uchwały, w którym formułuje najważniejsze argumenty podnoszone w czasie dyskusji, i ma 
prawo zaprezentowania własnego stanowiska, ale tylko w zakresie przedstawionym podczas 
posiedzenia rady.

Następnie Przewodniczący przedstawił najważniejsze, jego zdaniem, argumenty 
popierające kandydaturę prof. dr hab. Igi Rudawskiej na stanowisko dyrektora instytutu: 

posiadanie niekwestionowanego dorobku naukowego, rozpoznawalnego w Polsce i w 
skali międzynarodowej oraz wielokrotnie nagradzanego,

- doświadczenie w kierowaniu projektami NCN, NCBiR, MNiSzW oraz projektami 
finansowanymi przez Komisję Europejską, a także bogata i wieloletnia współpraca 
zagraniczna i szerokie kontakty międzynarodowe, 
kierowanie zespołem do spraw ewaluacji dyscypliny: ekonomia i finanse, 
posiadanie bogatego doświadczenia organizacyjnego, między innymi na stanowisku 
p.o. dyrektora instytutu, zastępcy dyrektora instytutu ds. nauki, kierownika katedry, 
przewodniczenie senackiej komisji ds. nauki, członkostwo w Radzie Konsultacyjnej 
Rektora, 
przedstawienie kompletnej dokumentacji wymaganej przez przepisy, w szczególności 
spójnej strategii rozwoju Instytutu Ekonomii i Finansów, w tym wskazanie jej trzech 
filarów, określenie celów wraz z miernikami ich osiągnięcia i katalogiem niezbędnych 
działań, a także opracowanie kompleksowej analizy interesariuszy instytutu, 
chęć dzielenia się wiedzą, deklaracja kontynuacji partycypacyjnego modelu zarządzania 
i dialogu z kierownikami katedr.

Przewodniczący Rady Naukowej przed zaproszeniem członków Rady do udziału w dyskusji 
odczytał stanowisko dr hab. Małgorzaty Porady-Rochoń, prof. US, następującej treści: 
„Szanowni Państwo, prawdopodobnie Panią Dyrektor znam najkrócej z całego zacnego grona 
Rady, bo dopiero 2 lata - od czasu rozpoczęcia prac nad łączeniem kierunku Ekonomia. Mogę 
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powiedzieć, że z mojej perspektywy osoba Pani Dyrektor jest wyjątkowa. Ta wyjątkowość nie 
dotyczy tylko jej ogromnej wiedzy, erudycji oraz pracowitości. Prof. Iga Rudawska posiada 
wiele zwykłych a zarazem niezwykłych cech. Lubi i szanuje ludzi przez to ich jednoczy a nie 
dzieli, wysłuchuje a nie słucha, motywuje a nie deprymuje, każdy Pracownik jest dla Niej 
równie ważny. To dla mnie ogromny zaszczyt móc z Nią pracować i uczyć się od niej. Wyrażam 
moje ogromne poparcie dla Pani Dyrektor Igi Rudawskiej”.

Następnie przewodniczący zaprosił członków Rady do dyskusji. W dyskusji głos zabrali 
kolejno: dr hab. Renata Knap, prof. US; dr hab. Rafał Nagaj, prof. US; prof. dr hab. Beata Zofia 
Filipiak; dr hab. Jacek Batog, prof. US, oraz dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US.

Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodzili się z argumentami przedstawionymi przez 
przewodniczącego Rady Naukowej, dr. hab. Stanisława Hońkę, prof. US, a ponadto wskazali 
na cechy charakteru prof. dr hab. Igi Rudawskiej oraz Jej dotychczasowe doświadczenie 
predysponujące ją do sprawowania tej funkcji, takie jak: umiejętności organizacyjne i 
zarządcze, którymi wykazała się podczas dwuletniego kierowania katedrą i podczas 
sprawowania funkcji zastępcy dyrektora ds. nauki, kreatywność, konsekwencja w realizacji 
podejmowanych działań, umiejętność pracy zespołowej, rozpoznawalność w świecie 
międzynarodowym i w praktyce gospodarczej.

Wobec braku innych wypowiedzi, przewodniczący Rady Naukowej poddał pod głosowanie 
zaopiniowanie kandydatury prof. dr hab. Igi Rudawskiej do objęcia funkcji i zatrudnienia na 
stanowisku dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencję rozpoczynającą się z dniem 
1 stycznia 2021 r.

Wyniki tajnego głosowania
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 32
Liczba głosów ZA 30
Liczba głosów PRZECIW 2
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w 
dniu 3 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury prof. dr hab. 
Igi Rudawskiej do objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku dyrektora Instytutu Ekonomii i 
Finansów w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 
2021 r.

Przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad, przewodniczący poprosił o zabranie 
głosu dr Mirelę Romanowską, prof. US, która skierowała do prof. dr hab. Igi Rudawskiej, p.o. 
dyrektora Instytutu, członków Rady Naukowej i wszystkich pracowników Instytutu słowa 
podziękowania za wparcie w staraniach o awans na stanowisko profesora uczelni w grupie 
pracowników dydaktycznych, a także zadeklarowała wolę dalszej intensywnej pracy.

Ad 5. Wniosek ws. zaopiniowania zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Guzowskiej na 
stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Ekonometrii i 
Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów z dniem 1 marca 2021 r.

Przewodniczący przedstawił wniosek dr hab, Małgorzaty Guzowskiej o zatrudnienie na 
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stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki. Przed 
zaproszeniem do udziału w dyskusji odczytał pismo prof. dr hab. Igi Rudawskiej, p.o. dyrektora 
Instytutu, następującej treści:

„Dr hab. Małgorzata Guzowska jest, w mojej opinii, pracownikiem o szczególnych 
osiągnięciach badawczych. Wyróżnia się:

• konsekwentną realizacją swoich zamierzeń naukowych (które oscylują wokół 
problematyki teorii równowagi i wzrostu gospodarczego, teorii optymalizacji oraz 
metod matematycznych w ekonomii),

• wysokim stopniem umiędzynarodowienia działalności badawczej (współpraca z 
ośrodkami naukowymi we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Chinach, 
Wietnamie, by wymienić tylko kilka) oraz

• dociekliwością właściwą osobom, które lubią się uczyć (przez całe życie).
Pani Doktor habilitowana jest przy tym osobą otwartą, chętną do współpracy, z 

entuzjazmem podejmującą nowe wyzwania zawodowe. Jest także mentorem i wychowawcą 
rzeszy studentów na wszystkich stopniach studiów. Jestem przekonana, że Jej wiedza jest i 
będzie nadal inspiracją dla wielu młodych ludzi.

W moim przekonaniu dr hab. M. Guzowska w pełni zasługuje na stanowisko profesora 
uczelni. Popieram ten wniosek w 100% i proszę Państwa o równie pozytywne głosowanie”.

Przewodniczący Rady podzielił przedstawione stanowisko prof. dr hab. Igi Rudawskiej 
i zachęcił członków Rady do dyskusji.

W dyskusji głos zabrali: dr hab. Barbara Kryk, prof. US; dr hab. Mariusz Doszyń, prof. 
US, i dr hab. Jacek Batog, prof. US.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się z opinią prof. dr hab. Igi Rudawskiej, a ponadto dodali 
że na tle wszystkich pracowników Instytutu, dr hab. Małgorzata Guzowska prawdopodobnie 
odbyła najwięcej staży zagranicznych, współpracuje z czasopismami zagranicznymi i recenzuje 
w nich publikacje autorów z rozmaitych ośrodków naukowych, co jest dowodem, że Jej 
aktywność przełożyła się na faktyczną współpracę. Pełni funkcję wiceprezydenta International 
Society of Difference Eąuations , jest angażowana do różnych zespołów badawczych, co 
świadczy o interdyscyplinarności jej pracy naukowej i umiejętności inteligentnego 
dopasowania się do tematyki prowadzonych badań. Podkreślono wyjątkowo pozytywny 
przebieg postępowania habilitacyjnego dr hab. Małgorzaty Guzowskiej, bardzo dobre recenzje 
dorobku przedłożonego w postępowaniu habilitacyjnym, a także to, że jest przy tym osobą 
niezwykle uczynną, nieodmawiającą pomocy koleżeńskiej, bardzo chętnie współpracującą.

Wobec braku dalszych wypowiedzi, wniosek poddano głosowaniu.
Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 31
Liczba głosów ZA 31
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę 
o pozytywnym zaopiniowaniu zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Guzowskiej na stanowisku 
profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Instytutu
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Ekonomii i Finansów z dniem 1.03.2021 r.

Ad 6. Wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Karoliny Jarosz o przyjęcie 
rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu jej publicznej obrony, w trybie 
zdalnym, na dzień 12 stycznia 2021 r. godz. 9:00

Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr 
Karoliny Jarosz odbyło się przed posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu i poprosił o zabranie 
głosu przewodniczącego komisji, dr. hab. Jacka Batoga, prof. US.
Przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego poinformował, że posiedzenie komisji 
odbyło się w trybie zdalnym, i przedstawił wniosek komisji o przyjęcie rozprawy doktorskiej 
oraz wyznaczenie terminu jej publicznej obrony na dzień 12 stycznia 2021 r., godz. 9:00, w 
trybie zdalnym.

Mgr Karolina Jarosz przygotowała pod kierunkiem dr hab. Iwony Foryś, prof. US, 
rozprawę doktorską na temat „Przewaga konkurencyjna przestrzeni coworkingowych ~ 
statystyczna analiza i diagnoza potrzeb najemców współczesnych przestrzeni biurowych w 
Polsce” w przewodzie wszczętym w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia.

Doktorantka zdała wyznaczone przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania egzaminy doktorskie.
Rozprawa doktorska uzyskała dwie pozytywne recenzje, które opracowali:
- dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
- dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG - Uniwersytet Gdański.

Komisja stwierdziła, iż zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i zgodnie z 
wnioskami recenzentów wniosła o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Jarosz i 
wyznaczenie terminu jej obrony na dzień 12 stycznia 2021 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 18
Liczba głosów ZA 17
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej mgr Karoliny Jarosz i wyznaczyła termin jej publicznej obrony, w trybie zdalnym, 
na dzień 12 stycznia 2021 r., godz. 9:00.

Ad 7. Wniosek mgr Katarzyny Piotrowskiej o przedłużenie terminu zdawania 
egzaminów doktorskich

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przedstawił wniosek mgr Katarzyny 
Piotrowskiej o wydłużenie terminu zdawania przez nią egzaminów doktorskich z powodu 
zagrożenia SARS-Cov-2 i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń.
Temat rozprawy doktorskiej: „Innowacyjność bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
Polsce na przykładzie inwestycji z kapitałem chińskim” 
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
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Dyscyplina: ekonomia
Promotor: dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US
Dotychczasowy termin przeprowadzenia egzaminów upływa 10 grudnia 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 ZA 18
Liczba głosów PRZECIW 0
Liczba głosów wstrzymujących się 1

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów podjęła uchwałę o zmianie ostatecznego 
terminu zdania egzaminów doktorskich przez mgr Katarzynę Piotrowską na dzień 30 czerwca 
2021 r.

Ad 7a. Zaopiniowanie zmiany składu zespołu ds. dyscypliny ekonomia i finanse przy 
Szkole Doktorskiej US

Przewodniczący Rady Naukowej przypomniał, że 17 października 2019 roku Rada Naukowa 
Instytutu zaopiniowała wymieniony poniżej skład zespołu ds. dyscypliny ekonomia i finanse 
przy Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego:

1. dr hab. Jacek Batog, prof. US
2. prof dr hab. Wanda Skoczylas
3. dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
4. dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US
5. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w związku z powołaniem dr. hab. Jacka Batoga, prof. 
US, na stanowisko prorektora ds. finansów konieczna jest zmiana składu tego zespołu, przy 
czym w miejsce dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, została zaproponowana kandydatura prof. dr. 
hab. Waldemara Gosa, i poprosił o zabranie głosu dr. hab. Jacka Batoga, prof. US.

Dr hab. Jacek Batog, prof. US, powiedział, że w związku z dużą liczbą obowiązków 
związanych z wykonywaniem funkcji prorektora ds. finansów, podjął decyzję o rezygnacji z 
funkcji przewodniczącego zespołu ds. dyscypliny ekonomia i finanse przy Szkole Doktorskiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego, a biorąc pod uwagę doświadczenie, wiedzę i umiejętności 
organizacyjne prof. dr. hab. Waldemara Gosa zaproponował w to miejsce jego osobę. Dodał, 
że w jego opinii jest to bardzo dobry wybór. Poparcia tej kandydaturze udzieliła również prof. 
dr hab. Iga Rudawska, a prof. dr hab. Waldemar Gos wyraził zgodę na objęcie tej funkcji.

Wobec braku innych wypowiedzi w tej sprawie, przewodniczący zaproponował 
głosowanie składu komisji en bloc. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym jednomyślnie 
wyraziła zgodę na głosowanie składu komisji en bloc.

Następnie przystąpiono do głosowania en bloc składu zespołu ds. dyscypliny ekonomia 
i finanse przy Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Wyniki tajnego głosowania:
Liczba osób uprawnionych do głosowania 42
Liczba osób obecnych uprawnionych do głosowania 30
Liczba głosów ZA 29
Liczba głosów PRZECIW 1
Liczba głosów wstrzymujących się 0

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o 
pozytywnym zaopiniowaniu składu zespołu ds. dyscypliny ekonomia i finanse przy Szkole 
Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w następującym składzie:

1. prof. dr hab. Waldemar Gos
2. prof. dr hab. Wanda Skoczylas
3. dr hab. Sebastian Majewski, prof. US
4. dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US
5. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

Ad 8. Sprawy różne

Przewodniczący Rady, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, w związku z odbywaniem się 
ostatniego posiedzeniem Rady Naukowej w tym składzie, przedstawił podsumowanie działania 
Rady:
• rada funkcjonuje od lipca 2019 r., a pierwsze posiedzenie dotyczące zatwierdzenia 
struktury Instytutu odbyło się we wrześniu 2019 r.
• odbyło się 20 posiedzeń Rady, z tego 11 w trybie zdalnym,
• Rada Naukowa nadała 12 stopni doktora habilitowanego i 7 doktora, w przypadku 7 
osób rada odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego.
♦ w toku są jeszcze 2 postępowania habilitacyjne, w przypadku których rada oczekuje na
komplet dokumentacji po posiedzeniach komisji habilitacyjnych.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, podkreślił, że rada funkcjonowała w bardzo 
trudnych warunkach, w nowej strukturze organizacyjnej, której fundamentem jest rozdzielenie 
nauki i dydaktyki. W jego opinii podział ten jest dysfunkcyjny i prowadzi do chaosu 
kompetencyjnego, co sygnalizował na etapie prac związanych z przygotowaniem statutu w 
Radzie Konsultacyjnej Rektora. Wyraził przekonanie, że dysfunkcja obecnej struktury 
organizacyjnej uczelni przynosi największe szkody Wydziałowi Ekonomii, Finansów i 
Zarządzania oraz powiązanym z nim trzem instytutom ekonomicznym. Inne wydziały, 
zatrudniające mniej pracowników, szczególnie jednoinstytutowe, w mniejszym stopniu 
doświadczają problemów organizacyjnych. Dodał, że to nie pandemia jest głównym 
czynnikiem utrudniającym pracę, ale problemy kompetencyjne.

Przewodniczący Rady podziękował za dobrą współpracę dyrektorom Instytutu 
Ekonomii i Finansów - Pani Prof. Idze Rudawskiej oraz Panu Rektorowi Jackowi Batogowi, a 
także zastępcom dyrektora - Pani Prof. Małgorzacie Poradzie-Rochoń i Prof. Sebastianowi 
Majewskiemu. Podkreślił, że w trudnych sprawach zawsze mógł liczyć na pomoc Pana Rektora 
Waldemara Tarczyńskiego. Złożył podziękowania za współpracę wszystkim osobom, 
wspierającym go w wykonywaniu tej funkcji.
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Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, złożył również serdeczne podziękowania za 
wsparcie pracownikom Sekcji ds. Nauki - Joannie Bajerze i Jolancie Tomasik. Pani Kierownik 
Joanna Bajera jest osobą doskonale przygotowaną merytorycznie i niezwykle zaangażowaną w 
sprawy Instytutu. Zauważył przy tym, że objęcie funkcji kierownika sekcji nauki zbiegło się z 
odejściem na emeryturę Pani Alicji Grzesiak. Dla Pani Jolanty Tomasik prowadzenie spraw 
rady naukowej było zupełnie nowym wyzwaniem, wymagającym zapoznania się z licznymi 
przepisami i interpretacjami tych przepisów. Kończąc swoje wystąpienie, przewodniczący 
podkreślił, że sprawne funkcjonowanie Rady było możliwe przede wszystkim dzięki ciężkiej, 
często po godzinach, pracy Pani Joanny Bajery i Jolanty Tomasik.

Następnie głos zabrał dr hab. Jacek Batog, prof. US, który w odniesieniu do uwagi 
dotyczącej problemów wynikających z nowej struktury organizacyjnej, wyraził nadzieję, że 
zmiany wprowadzone do regulaminu organizacyjnego i nowa struktura usunie część tych 
niedogodności. Następnie złożył podziękowania przewodniczącemu Rady Naukowej, dr. hab. 
Stanisławowi Hońce, prof. US, za włożony wysiłek i wkład pracy w bardzo sprawne i przyjazne 
funkcjonowanie rady naukowej, przyłączył się również do podziękowań dla pracowników 
administracji. Na zakończenie wyraził również nadzieję, że dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, 
nie zakończy przewodniczenia radzie na tej kadencji, a rada w podobnym składzie spotka się 
w następnym roku. Prof. Batog podkreślił, że jeżeli do tej pory wszystko funkcjonowało tak 
dobrze, to najlepszym rozwiązaniem na przyszłość byłaby kontynuacja, ponieważ wiedza 
skumulowana osób, które sprawowały już funkcje i mają doświadczenie w rozwiązywaniu 
wielu problemów, jest bardzo ważnym i cennym kapitałem dla uczelni.

Jako następny głos zabrał dr hab. Christian Lis, prof. US, który przyłączając się do opinii 
rektora, dr. hab. Jacka Batoga, prof. US, wyraził podziękowania przewodniczącemu rady za 
sprawne prowadzenie posiedzeń Rady Naukowej Instytutu. Podkreślił, że mimo trudnych 
warunków, dzięki sprawności organizacyjnej przewodniczącego rady i jego determinacji, 
wszystko przebiegało sprawnie, a rada naukowa osiągnęła swoje cele.

Z kolei głos zabrał dr Piotr Szkudlarek, który jako członek uczelnianej komisji 
wyborczej wyjaśnił, że jeżeli czyjaś kandydatura na członka rady naukowej instytutu została 
zgłoszona, a osoba ta nie widnieje na listach wyborczych, oznacza to niedopełnienie 
formalności. Poinformował również, że braki te można uzupełnić do wtorku 6 grudnia br..

Przewodniczący Rady Naukowej, nawiązując do tej informacji, wyraził nadzieję, że w 
radzie naukowej instytutu będą reprezentowane wszystkie katedry.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wypowiedzi, przewodniczący 
zakończył posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w dniu 3 grudnia 
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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