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__wydział Ekonomii i zarządzania

__Wydział Ekonomi i Zarządzania uzyskał prawa 
doktoryzowania 

Z satysfakcją informujemy, że Centralna Komisja do 
Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przy-
znaniu z dniem 25 stycznia 2016 r. Wydziałowi Ekonomii  
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do 
nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
nauki o zarządzaniu. Wniosek o uprawnienia został złożony 
pół roku temu - w maju 2015 r. Pozytywne rozpatrzenie 
wniosku ocenianego przez niezależnych recenzentów Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralnej Ko-
misji, jest wielkim osiągnięciem młodego, ale dynamicznie 
rozwijającego się Wydziału. Uchwała Centralnej Komisji 
otwiera drogę do dalszego rozwoju naukowego samodziel-
nych i niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycz-
nych pracujących na naszym Wydziale. Dla absolwentów 
Wydziału oznacza to możliwość otwierania przewodów 
doktorskich na macierzystej uczelni.

Poniżej krótka rozmowa z Profesor Janiną Stankiewicz, 
Dziekanem Wydziału.

___Pani Dziekan, jakie 
należało podjąć starania 
w celu uzyskania praw 
doktoryzowania?
Chcąc uzyskać prawa dok-

toryzowania w dziedzinie 
nauk ekonomicznych w dys-
cyplinie nauki o zarządzaniu 
należało pozyskać profeso-
rów tytularnych posiadających dorobek naukowy, związany 
nie tylko z prowadzeniem prac doktorskich, ale również,  
a nawet przede wszystkim, z recenzowaniem prac habilita-
cyjnych i wniosków w postępowaniu o nadanie tytułu pro-
fesora oraz posiadających znaczący dorobek publikacyjny. 
Pozyskanie samodzielnych pracowników spełniających wy-
magania, określone procedurą ubiegania się o tego rodzaju 
uprawnienia, wymagało stworzenia odpowiednich warun-
ków zatrudnienia. Było to możliwe dzięki wsparciu naszych 
działań przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pana 
Profesora Tadeusza Kuczyńskiego. Bardzo ważnym obsza-
rem, oprócz wspomnianej kadry pozyskanej z zewnątrz, 
był rozwój naszych młodych doktorów, który zaowocował 
pięcioma nowymi habilitacjami.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w spra-
wie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia 
do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (tj. 
Dz. U. 2013.0.485) przygotowano obszerny wniosek liczą-
cy blisko 400 stron, który został złożony w maju 2015 r.,  
a już w styczniu następnego roku uzyskaliśmy uprawnienia 

do nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscy-
plinie nauki o zarządzaniu. 

___Co oznacza dla Wydziału uzyskanie praw doktoryzo-
wania?
Uzyskanie praw doktoryzowania dla Wydziału oznacza 

podniesienie jego rangi, zarówno w aspekcie naukowym, 
jak i w środowisku wewnętrznym oraz zewnętrznym,  
w tym również - w otoczeniu biznesowym. O istotnym zapo-
trzebowaniu na kształcenie na poziomie trzeciego stopnia 
z nauk o zarządzaniu świadczą liczne zapytania kierowane 
do mnie i kolegów przez osoby zainteresowane uzyskaniem 
stopnia naukowego doktora. Prowadzę rozmowy i konsul-
tacje, staram się poznać ich zainteresowania naukowe  
i skierować ich do właściwego pracownika naszego Wydzia-
łu - potencjalnego promotora pracy. Nie możemy jeszcze 
uruchomić studiów doktoranckich, ze względu na fakt, że 
nie posiadamy praw doktoryzowania na dwóch kierunkach. 
Będą to indywidualne przewody doktorskie wszczynane dla 
zainteresowanych kandydatów. Dla naszych pracowników 
oznacza to możliwość dalszego rozwoju naukowego po-
przez pełnienie roli promotora, czy też promotora pomoc-
niczego. Pierwsze jest bardzo ważne dla samodzielnych 
pracowników, starających się o tytuł naukowy profesora, 
drugie - dla pracowników niesamodzielnych, ubiegających 
się o nadanie stopienia naukowego doktora habilitowane-
go.

___Jakie działania byłyby istotne dla Wydziału w przy-
szłości?
Postępuje rozwój naukowy naszych pracowników w dys-

cyplinie ekonomia – oczekujemy na kolejne habilitacje 
oraz rozpoczęliśmy działania zmierzające do zatrudnie-
nia kadry profesorskiej z zewnątrz, co umożliwi uzyskanie 
praw doktoryzowania z ekonomii. Posiadanie uprawnień do 
doktoryzowania w dziedzinie ekonomia w dwóch dyscypli-
nach (nauki o zarządzaniu i ekonomia) daje możliwość pro-
wadzenia studiów doktoranckich na Wydziale i to jest nasz 
priorytetowy cel na kadencję 2016-2020.

___Serdecznie gratuluję i dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała Anetta Barska 

__Profesor Stanisław Urban 
członkiem Komitetu Nauk 
Ekonomicznych PAN!

Miło nam poinformować, że prof. 
zw. dr hab. inż. dr h. c. Stanisław 
Urban został wybrany na członka 
Komitetu Nauk Ekonomicznych na 
Wydziale I Nauk Humanistycznych i 
Społecznych Polskiej Akademii Nauk 
na kadencję 2015-2018, będzie również członkiem jego 
Prezydium. Pan Profesor od lat współpracuje z Wydziałem 
Ekonomii i Zarządzania UZ, gdzie również od 2014 r. pracu-
je w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej.

___Panie Profesorze od kiedy jest Pan zaangażowany  
w prace Polskiej Akademii Nauk?
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Byłem przez 16 lat członkiem Komitetu Ekonomiki Rol-
nictwa PAN, w którym to zainaugurowałem swoją pierwszą 
kadencję w tym środowisku naukowym. Wcześniej, jeszcze 
jako młody pracownik naukowy, uczestniczyłem w pracach 
zespołu badawczo-rozwojowego ds. postępu w rolnictwie 
przy ówczesnym Wydziale Nauk Rolniczych PAN. Natomiast 
w ostatniej kadencji 2012-2015 byłem członkiem Komitetu 
Nauk Ekonomicznych PAN i jego Prezydium, podobnie bę-
dzie w najbliższej kadencji.

___Jaką rolę pełni Komitet Nauk Ekonomicznych PAN?
Komitet Nauk Ekonomicznych PAN jest to komitet dzie-

dzinowy, tzn. skupia w swoim gronie uczonych reprezen-
tujących wszystkie dyscypliny zaliczane do dziedziny nauk 
ekonomicznych. Prawo wyboru mają samodzielni pracow-
nicy naukowi z całego kraju, których liczba wynosi 2168 
osób. W drodze wyborów wybranych zostało do Komitetu 
29 osób zamiast 30, gdyż 3 ostatnie osoby z miejsc 30-32, 
otrzymały taką samą liczbę głosów i zgodnie z Regulami-
nem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego 
organów - wyboru spośród osób o równej liczbie głosów do-
konuje zebranie plenarne wydziału w drodze głosowania.

Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk są samorząd-
ną, współpracującą z wydziałami ogólnokrajową reprezen-
tacją poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup 
oraz międzydyscyplinowych problemów naukowych, służą-
cą integrowaniu uczonych z całego kraju. Bardzo często  
w celu wykonania określonych zadań naukowych, Prezy-
dium Akademii, na wniosek Prezesa PAN, tworzy na okres 
swojej kadencji komitety problemowe, określa ich zadania 
i strukturę w drodze regulaminu oraz powołuje ich człon-
ków.

___Jak przebiegały prace Komitetu w ubiegłej kadencji?
Ubiegłą kadencję Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 

2012-2015 należy zaliczyć do bardzo pracowitych i uda-
nych. W trakcie jej trwania odbyło się 16 posiedzeń ple-
narnych połączonych z wykładami wybitnych naukowców 
oraz 18 posiedzeń Prezydium. W ramach pracy Komitetu 
przygotowane zostały liczne uchwały, opinie, wnioski, sta-
nowiska i raporty. We współpracy z zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi zorganizowana była międzynarodowa 
konferencja ekonomistów PAN i RAN pt. Formy i mechani-
zmy integracji ekonomicznej. W sympozjum uczestniczyli 
przedstawiciele placówek badawczych, wyższych uczelni, 
centralnych organów administracji gospodarczej, przedsię-
biorcy oraz studenci. Na sesji obecni byli także przedsta-
wiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce. Wspólnie 
z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym zostały wydane 24 
numery czołowego polskiego czasopisma naukowego „Eko-
nomista”. 

___Jaka jest najbliższa inicjatywa Komitetu?
Już 9 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 
połączone z seminarium naukowym pt. Procesy migracyjne 
i rynek pracy w Polsce.

___Dziękuję za rozmowę i życzę udanej kadencji.

Rozmawiała Anetta Barska

__Profesor Dariusz Rosati na Wydziale Ekonomii i 
Zarządzania

W dniach 20-21 lutego 2016 r. odbyły się zajęcia na te-
mat Polityki pieniężnej w unii walutowej i Perspektyw 
integracji walutowej w Europie dla słuchaczy studiów 
podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy 
Euro, które poprowadził prof. dr hab. Dariusz Rosati.

Prof. Dariusz Rosati to polski ekonomista i polityk, mi-
nister spraw zagranicznych (1995–1997), członek Rady Po-
lityki Pieniężnej (1998–2004), poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego VI i VIII kadencji, poseł na Sejm VII kadencji. 
Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk 
ekonomicznych w 1969 r rozpoczął pracę w SGH jako asy-
stent. W 1973 r. obronił pracę doktorską z zakresu teorii 
podejmowania decyzji, a w 1978 r. uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie 
pracy na temat prognozowania w handlu zagranicznym. Od 
1990 r. profesor tytularny w SGH. Specjalista w dziedzinie 
polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, fi-
nansów i handlu międzynarodowego. Autor ponad 260 prac 
naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych pu-
blikacji wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim 
i innych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989)  
i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981). Odznaczony Orderami 
Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy.

Projekt studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjono-
wania strefy euro realizowany jest przez Wydział Ekono-
mii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie  
z Narodowym Bankiem Polskim.

Paweł Szudra

Słuchacze VII edycjI StudIów podyplomowych mecha-
nIzmy funkcjonowanIa Strefy euro z prof. darIuSzem 
roSatI (fot. przemySław dulewIcz)

od lewej: prof. uz p. kułyk, prof. d. roSatI, dr z. BInek,  
mgr m. waSylkowSka, dr p. Szudra (fot. paulIna antczak)


