
Załącznik do programu posiedzenia 

Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

w dniu 2 grudnia 2021 r. 

godz. 12:00 

 

Ad 5.  Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Artura Bielana 

Proponowany skład komisji: 

1. prof. dr hab. Iga Rudawska – przewodnicząca;  

2. prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska; 

3. dr hab. Adam Adamczyk, prof. US; 

4. dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US; 

5. dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US; 

6. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US; 

7. dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US; 

8. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor;  

9. dr hab. Anna Turczak, prof. US – promotor pomocniczy. 

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ kondycji finansowej na występowanie sytuacji kryzysowych w 

przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych usług wspólnych 

Dyscyplina: finanse 

Promotor: dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US 

Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Turczak, prof. US 

Ad 6. Wniosek o wyznaczenie mgr. Arturowi Bielanowi egzaminów doktorskich i ich terminów oraz 

powołanie składów komisji egzaminów doktorskich  

Proponowane składy komisji egzaminów doktorskich: 

finanse: 

− prof. dr hab. Iga Rudawska – przewodnicząca  

− dr hab. Adam Adamczyk, prof. US – egzaminator 

− dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US – członek komisji 

− dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US – członek komisji 

− dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor 

− dr hab. Anna Turczak, prof. US – promotor pomocniczy 

socjologia: 

− prof. dr hab. Iga Rudawska – przewodnicząca 

− dr hab. Jan Nikołajew, prof. WSB – egzaminator 

− dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor 

− dr hab. Anna Turczak, prof. US – promotor pomocniczy 

język angielski: 

− prof. dr hab. Iga Rudawska – przewodnicząca  

− mgr Anita Zdrojewska-Lichosik – egzaminator 

− dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor 

− dr hab. Anna Turczak, prof. US – promotor pomocniczy 

ostateczny termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich: 31 maja 2022 r. 
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Ad 7. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego dr. hab. inż. Piotra Kwiatkiewicza 

Proponowany skład komisji: 

1. dr hab. Barbara Kryk, prof. US – przewodnicząca;  

2. prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak; 

3. dr hab. Jacek Batóg, prof. US; 

4. dr hab. Iwona Foryś, prof. US; 

5. dr hab. Renata Knap, prof. US; 

6. dr hab. Christian Lis, prof. US; 

7. dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US; 

8. dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB – promotor (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu); 

9. dr Joanna Drobiazgiewicz – promotor pomocniczy (Instytut Zarządzania). 

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania rozwoju lokalnych rynków paliwowo-energetycznych na 

obszarze Kaukazu Południowego 

Dyscyplina: ekonomia 

Promotor: dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

Promotor pomocniczy: dr Joanna Drobiazgiewicz (Instytut Zarządzania) 

Ad 8. Wniosek o wyznaczenie dr. hab. inż. Piotrowi Kwiatkiewiczowi egzaminów doktorskich i ich 

terminów oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich  

Proponowane składy komisji egzaminów doktorskich: 

ekonomia: 

− dr hab. Barbara Kryk, prof. US – przewodnicząca  

− dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US – egzaminator 

− dr hab. Renata Knap, prof. US – członek komisji 

− dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US – członek komisji  

− dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB – promotor 

− dr Joanna Drobiazgiewicz – promotor pomocniczy 

historia: 

− dr hab. Barbara Kryk, prof. US – przewodnicząca 

− dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US – egzaminator 

− dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB – promotor 

− dr Joanna Drobiazgiewicz – promotor pomocniczy 

język rosyjski: 

− dr hab. Barbara Kryk, prof. US – przewodnicząca  

− mgr Lucyna Smędzik – egzaminator 

− dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB – promotor 

− dr Joanna Drobiazgiewicz – promotor pomocniczy 

ostateczny termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich: 31 maja 2022 r. 

Ad 9. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Kozłowskiej 

Proponowany skład komisji: 

1. dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US – przewodniczący; 

2. prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska; 

3. prof. dr hab. Iga Rudawska; 
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4. dr hab. Adam Adamczyk, prof. US; 

5. dr hab. Iwona Foryś, prof. US; 

6. dr hab. Barbara Kryk, prof. US; 

7. dr hab. Iwona Markowicz, prof. US; 

8. prof. dr hab. Aurelia Bielawska – promotor; 

9. dr Dorota Ambrożuk – promotor pomocniczy (Instytut Nauk Prawnych). 

Temat rozprawy doktorskiej: Efektywność zamówień publicznych na przykładzie robót budowlanych 

zrealizowanych przez gminy województwa zachodniopomorskiego 

Dyscyplina: ekonomia 

Promotor: prof. dr hab. Aurelia Bielawska 

Promotor pomocniczy: dr Dorota Ambrożuk 

Ad 10. Wniosek o wyznaczenie mgr Katarzynie Kozłowskiej egzaminów doktorskich i ich terminów 

oraz powołanie składów komisji egzaminów doktorskich  

Proponowane składy komisji egzaminów doktorskich: 

ekonomia: 

− dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US – przewodniczący  

− dr hab. Barbara Kryk, prof. US – egzaminator 

− dr hab. Adam Adamczyk, prof. US – członek komisji 

− dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – członek komisji  

− prof. dr hab. Aurelia Bielawska – promotor 

− dr Dorota Ambrożuk – promotor pomocniczy 

socjologia: 

− dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US – przewodniczący 

− dr hab. Jan Nikołajew, prof. WSB – egzaminator 

− prof. dr hab. Aurelia Bielawska – promotor 

− dr Dorota Ambrożuk – promotor pomocniczy 

język angielski: 

− dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US – przewodniczący  

− mgr Anita Zdrojewska-Lichosik – egzaminator 

− prof. dr hab. Aurelia Bielawska – promotor 

− dr Dorota Ambrożuk – promotor pomocniczy 

ostateczny termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich: 31 maja 2022 r. 

Ad 11. Wniosek w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Adama Szymki   

Temat rozprawy doktorskiej: Efektywność walutowych strategii zabezpieczających offensive hedging ze 

szczególnym uwzględnieniem zero kosztowych opcji egzotycznych w gospodarkach wschodzących 

Dyscyplina: finanse 

Dotychczasowy promotor rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Flejterski  

Promotor pomocniczy: dr Monika Pettersen-Sobczyk 

Proponowany promotor: dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US 



4 
 

Ad 12. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Adama Szymki  

Proponowany skład komisji: 

1. prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący;  

2. prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak; 

3. dr hab. Jacek Batóg, prof. US; 

4. dr hab. Sławomir Franek, prof. US; 

5. dr hab. Renata Knap, prof. US; 

6. dr hab. Christian Lis, prof. US; 

7. dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US; 

8. dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US –  proponowany promotor; 

9. dr Monika Pettersen-Sobczyk – promotor pomocniczy (Instytut Gospodarki Przestrzennej i 

Geografii Społeczno – Ekonomicznej). 

Temat rozprawy doktorskiej: Efektywność walutowych strategii zabezpieczających offensive hedging ze 

szczególnym uwzględnieniem zero kosztowych opcji egzotycznych w gospodarkach wschodzących 

Dyscyplina: finanse 

Ad 13. Wniosek o wyznaczenie mgr. Adamowi Szymce egzaminów doktorskich i ich terminów oraz 

powołanie składów komisji egzaminów doktorskich  

Proponowane składy komisji egzaminów doktorskich: 

finanse: 

− prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący  

− prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak – egzaminator 

− dr hab. Sławomir Franek, prof. US – członek komisji 

− dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US – członek komisji  

− dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US – proponowany promotor 

− dr Monika Pettersen-Sobczyk – promotor pomocniczy 

socjologia: 

− prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący 

− dr hab. Jan Nikołajew, prof. WSB – egzaminator 

− dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US – proponowany promotor 

− dr Monika Pettersen-Sobczyk – promotor pomocniczy 

język angielski: 

− prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący  

− mgr Anita Zdrojewska-Lichosik – egzaminator 

− dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US – proponowany promotor 

− dr Monika Pettersen-Sobczyk – promotor pomocniczy 

ostateczny termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich: 31 maja 2022 r. 

Ad 14. Wniosek o powołanie komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Zielińskiej 

Proponowany skład komisji: 

1. prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący; 

2. prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska; 

3. dr hab. Adam Adamczyk, prof. US; 

4. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US; 

5. dr hab. Barbara Kryk, prof. US; 
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6. dr hab. Sebastian Majewski, prof. US; 

7. dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US; 

8. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor; 

9. dr Adam Lulek – promotor pomocniczy. 

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ stopnia agregacji danych w sprawozdaniach finansowych na 

podejmowanie wybranych decyzji w małych i średnich podmiotach gospodarczych 

Dyscyplina: finanse 

Promotor: dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US 

Promotor pomocniczy: dr Adam Lulek 

Ad 15. Wniosek o wyznaczenie mgr Dominice Zielińskiej egzaminów doktorskich i ich terminów oraz 

powołanie składów komisji egzaminów doktorskich  

Proponowane składy komisji egzaminów doktorskich: 

finanse: 

− prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący  

− dr hab. Adam Adamczyk, prof. US – egzaminator 

− dr hab. Sebastian Majewski, prof. US – członek komisji 

− dr hab. Barbara Kryk, prof. US – członek komisji  

− dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor 

− dr Adam Lulek – promotor pomocniczy 

socjologia: 

− prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący 

− dr hab. Jan Nikołajew, prof. WSB – egzaminator 

− dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor 

− dr Adam Lulek – promotor pomocniczy 

język angielski: 

− prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący  

− mgr Anita Zdrojewska-Lichosik – egzaminator 

− dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – promotor 

− dr Adam Lulek – promotor pomocniczy 

ostateczny termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich: 31 maja 2022 r. 


