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sukcesy Naszych pracowNików

Nowa 
habilitacja

na Wydziale ekonomii i zarządzania

Miło nam poinformować,  
że do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączył nasz Kolega –  

dr inż. Maciej Dzikuć. 

Jako osiągnięcie nauko-
we wskazany został przez 
Niego cykl publikacji po-
wiązanych tematycznie 
pt. Determinanty emisji 
zanieczyszczeń do powie-
trza w skali regionalnej. 
Studium przygranicznych 
obszarów Polski z Niem-
cami. Na osiągnięcie na-
ukowe składało się 10 
publikacji, które zostały 
opublikowane w języku 
angielskim, co znacznie 
zwiększa ich dostępność 
i daje możliwość oceny 
przez badaczy z całego 
świata. Niemal wszystkie 
ww. publikacje zastały 
opublikowane w czasopi-
smach znajdujących się 
w bazie Journal Citation 
Report (JCR) z Impact 
Factor. Sumaryczny 5-let-
ni Impact Factor wska-
zanego cyklu publikacji 
wyniósł 64,799. Problem 
badawczy wskazanych 
prac koncentrował się na 
społeczno-ekonomicznych 
aspektach związanych 
z powstawaniem szkodli-
wych emisji na obszarze przygranicznym Polski z Niemca-
mi. Głównym celem prowadzonych analiz było określenie 
społecznych oraz gospodarczych przyczyn i skutków emi-
sji pyłów oraz szkodliwych gazów. Przyczynkiem do prac 

badawczych był problem 
niesprawności i nieefek-
tywności systemów go-
spodarczych, a także brak 
skutecznych instrumen-
tów polityki gospodarczej 
w tym zakresie. Stopień 
doktora habilitowanego 
w dyscyplinie ekonomia 
i finanse został nadany 
20 maja 2020 r. przez 
Radę Naukową Dyscypliny 
Ekonomia i Finanse Szko-
ły Głównej Handlowej 
w Warszawie.

Dr hab. inż. Maciej 
Dzikuć jest związany od 
początku swojej kariery 
z zielonogórskim środo-
wiskiem naukowym, naj-
pierw jako student naszej 
Uczelni, a później jej pra-
cownik. Pracę doktorską 
pt. Ekonomiczne i eko-
logiczne aspekty bezpie-
czeństwa energetycznego 
Polski napisał pod kierun-
kiem prof. dr. hab. inż. dr. 
h.c. Stanisława Urbana, 
którą obronił 12 paździer-
nika 2012 r. na Wydziale 
Inżynieryjno-Ekonomicz-

nym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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