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woju gospodarczego wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Poznań 2013).
W rozprawie habilitacyjnej podjęto próbę wyjaśnienia
mechanizmu finansowego wsparcia rolnictwa i jego zmian
w wyniku rozwoju gospodarczego państw. Przeprowadzone rozważania teoretyczno-empiryczne na styku ekonomii
nurtu głównego oraz ekonomii instytucjonalnej pozwoliły określić czynniki wpływające na mechanizmy wsparcia z podziałem na poszczególne grupy państw. Wielkość
i struktura finansowego wsparcia rolnictwa jest w obecnych warunkach tak złożona i zróżnicowana pomiędzy
poszczególnymi krajami, iż trudno dokonać jej właściwej
agregacji a następnie oceny. W pracy dokonano przekształcenia modelu nadwyżki ekonomicznej celem właściwej kwantyfikacji mechanizmu finansowego wsparcia
rolnictwa, a także opracowano model wpływu zasobów
i otoczenia makroekonomicznego na wielkość finansowego wsparcia rolnictwa. Przeprowadzone w pracy habilitacyjnej badania nad kształtem i strukturą transferów oraz
retransferów przepływających do rolnictwa pozwoliły
wykazać, iż wielkość finansowego wsparcia rolnictwa jest
uzależniona od osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego. Ta uniwersalna zasada była realizowana jednak
na różne sposoby w poszczególnych państwach. Zrealizowane badania pozwoliły w efekcie wykazać znaczenie
warunków makroekonomicznych oraz struktury zasobów
jako czynników wpływających na wielkość i strukturę finansowego wsparcia rolnictwa. Przedstawiono potrzebę
zmiany i możliwe rozwiązania w zakresie metodyki oceny
finansowego wsparcia rolnictwa. Wskazano na sekwencyjność znaczenia poszczególnych czynników w zależności
od sytuacji ekonomicznej kraju, z uwzględnieniem procesu globalizacji. Pozwoliło to lepiej zrozumieć i dostosować mechanizmy ingerencji w krajach o różnym poziomie
rozwoju gospodarczego. Istotnym elementem stało się też
właściwe ujęcie procesu integracji gospodarczej, które
wywarło szczególne znaczenie dla finansowego wsparcia
rolnictwa. Uwzględniając założenie o „grawitacyjnym”
oddziaływaniu kluczowych podmiotów w takich ugrupowaniach, zaproponowano ujęcie zróżnicowanej pozycji
krajów w ugrupowaniach integracyjnych przy podziale
państw pod względem rozwoju gospodarczego. Stanowi
to ważną przesłankę dla rozstrzygnięć w polityce rolnej,
w tym także nad kształtem i funkcjonowaniem wspólnej
polityki rolnej w Unii Europejskiej.
Praca habilitacyjna uzyskała bardzo pozytywne recenzje. „Prace dr. inż. Piotr Kułyka wnoszą znaczny wkład
w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
dotyczący teorii ekonomii, a w szczególności polityki gospodarczej i polityki rolnej obejmującej interwencjonizm
w odniesieniu do rolnictwa” (fragment recenzji prof. zw.
dr. hab. Czesława Domańskiego).
„…wydobyto tu wiele stwierdzeń i „złotych myśli” nadających wiarygodności przeprowadzonym badaniom,
będących wyrazem zdolności Autora do wyłaniania spraw
istotnych ze złożonej problematyki będącej przedmiotem
zainteresowania” (fragment recenzji prof. zw. dr. hab.
Mieczysława Adamowicza).
„Rozprawa habilitacyjna i przedstawione wybrane publikacje naukowe Kandydata potwierdzają Jego wysoce
zaawansowaną wiedzę w zakresie ekonomii, zwłaszcza
makroekonomii oraz polityki gospodarczej” (fragment recenzji prof. dr. hab. inż. Wiesława Musiała).

Dr hab. inż. Piotr Kułyk od początku swojej kariery naukowej jest związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Podstawowych
Problemów Techniki ówczesnej Politechniki Zielonogórskiej, gdzie następnie podjął pracę na stanowisku asystenta. Pracę doktorską pt. Dostosowania rynkowe agrobiznesu
w Polsce do potrzeb integracji z Unią Europejską obronił
w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Promotorem
rozprawy była prof. zw. dr hab. inż. Janina Stankiewicz,
a recenzentami prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski oraz
prof. zw. dr hab. Stanisław Urban.
Jego główne zainteresowania badawcze obejmują problematykę mechanizmów ingerencji państwa w gospodarkę, w tym w szczególności w gospodarkę żywnościową i ich
wpływ na alokację zasobów. Rezultatem powadzonej działalności naukowo badawczej jest 76 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach
krajowych i zagranicznych oraz w monografiach, a także
aktywny udział w licznych konferencjach organizowanych
przez wiodące ośrodki naukowe. Za swoją pracę naukową
był trzykrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego (dwukrotnie indywidualną i raz zbiorową). W 2012 r. został wybrany na stanowisko prodziekana
ds. studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.
Prywatnie dr hab. inż. Piotr Kułyk uwielbia podróże wraz
z rodziną i przyjaciółmi po Polsce, a także do bliskich i odległych krajów. Bezpośrednie kontakty z ludźmi i spotkania
z odmienną kulturą i zwyczajami zawsze dają mu wiele satysfakcji i są inspiracją do dalszej pracy. W wolnych chwilach chętnie ogląda także filmy i czyta książki, szczególnie
o tematyce historycznej.
Cieszymy się z sukcesu naszego Kolegi i życzymy dalszych
osiągnięć!
Serdecznie gratulujemy!
Anetta Barska

__dr hab. Tomasz mróz
Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii
W latach 2008-2011 dr hab. Tomasz Mróz (od 2000 r. pracownik naukowy w Instytucie Filozofii UZ) kierował realizacją finansowanego przez MNiSW habilitacyjnego projektu
badawczego pt. Platon w polskiej kulturze filozoficznej.
Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX.
W skrócie rzecz ujmując - celem badań była odpowiedź na
pytanie o typy recepcji filozofii Platona, o problemy jakie
podejmowali polscy filozofowie i historycy filozofii zajmujący się dialogami na przestrzeni półtorej wieku. Rozprawa
habilitacyjna pt. Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji – autorzy – problemy stanowiąca zwieńczenie realizacji
projektu, została wydana jako t. LXXIV serii „Fundamenta.
Studia z Historii Filozofii” (2012, ss. 496) i była drugą książ-
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ką wydaną w ramach prac nad projektem. Jako pierwsza,
nakładem wydawnictwa UZ, ukazała się antologia tekstów
pt. Platon w Polsce 1800-1950. Antologia (2010), która
stanowiła zbiór tekstów źródłowych wykorzystywanych
podczas seminariów prowadzonych w Instytucie Filozofii.
Całość realizacji projektu została oceniona przez ekspertów Narodowego Centrum Nauki na 9 pkt. w dziesięciopunktowej skali.
Tomasz Mróz pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, która na podstawie dorobku naukowego i rozprawy nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Funkcję
recenzentów w przewodzie pełnili: prof. dr hab. Bogdan
Dembiński, prof. dr hab. Stanisław Janeczek, dr hab. Ewa
Starzyńska-Kościuszko oraz prof. dr hab. Marian Wesoły.
Warto dodać, że niedługo po uzyskaniu habilitacji Tomasz Mróz zdobył stypendium Fundacji Bednarowskiego
(Bednarowski Trust), która udziela wsparcia finansowego
polskim filozofom, którzy nawiązali współpracę z pracownikami naukowymi na szkockich uniwersytetach. Dzięki
temu wsparciu, we wrześniu i październiku 2014 r., dr hab.
T. Mróz mógł realizować w Uniwersytecie St Andrews swój
kolejny projekt badawczy, przebywając tam jako visiting
fellow przy Centre for Ethics, Philosophy and Public Affairs
(CEPPA) z dodatkową afiliacją w School of Classics. W St
Andrews T. Mróz zajmował się nie tylko pracą badawczą
w znakomicie wyposażonej bibliotece uniwersyteckiej, ale
także wygłaszał prelekcje w ramach wykładów otwartych
i cyklicznych seminariów dla studentów, doktorantów i kadry naukowej (szczegóły na stronie internetowej Instytutu
Filozofii www.ifil.uz.zgora.pl; zakładka O Instytucie/Zakład Historii Filozofii).
Nowemu doktorowi habilitowanemu składamy serdeczne
życzenia kolejnych sukcesów na jego dalszej drodze naukowej!

__fot. z archiwum W. S.

__fot. z archiwum T. M.

suk c esy n a szy c h p r a c owników

__Dr hab. waldemar sługocki
Wydział Humanistyczny

Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego
i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej doktor Waldemar
Sługocki uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Stopień
nadany został 20 października 2014 r. uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Rozprawa habilitacyjna doktora Waldemara Sługockiego
Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich
regionów - studium przypadku poświęcona została przedstawieniu wpływu polityki regionalnej Unii Europejskiej
w latach 2004-2006 na rozwój polskich regionów, ze szczególnym uwzględnieniem województw Polski Zachodniej.
Autor w swojej analizie uwzględnił przede wszystkim determinanty oraz pierwsze doświadczenia realizacji polityki
regionalnej w Polsce. Opisał również oddziaływanie funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Spójności na
polskie regiony, w tym województwa położone w zachodniej części Polski. Ukazał przy tym podstawowe parametry dotyczące liczby, wartości oraz zakresu realizowanych
projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych, w przekroju wojewódzkim ze szczególnym uwzględnieniem województw zachodniopomorskiego, lubuskiego
i dolnośląskiego.
Waldemar Sługocki jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu nauk politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama MickiePaweł Walczak wicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu
badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 9-1 |220-221|

grudzień 2014-styczeń 2015

