
 

Kraków, 10 lutego 2022 r. 

 

 

 

Uchwała  

Komisji habilitacyjnej  

z dnia 10 lutego 2022 r. 

powołanej w postępowaniu habilitacyjnym  

wszczętym na wniosek dr Agnieszki Hajdukiewicz  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse  

 

§ 1 

 

Komisja habilitacyjna powołana przez Radę Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie uchwałą nr z dnia 18.10.2021 r., działając na podstawie art. 221 

ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478, dalej: ustawa), po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku oraz po 

uwzględnieniu przebiegu kolokwium habilitacyjnego dr Agnieszki Hajdukiewicz 

przeprowadzonego w dniu 10.02.2022 r., stwierdza, że aktywność naukowa dr  Agnieszki 

Hajdukiewicz jest istotna, a osiągnięcia naukowe stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

naukowej ekonomia i finanse i  wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr Agnieszce 

Hajdukiewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

ekonomia i finanse, uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.  

 

§ 2 

 

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marian Gorynia ……………………………………….. 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

Do Uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 10 lutego 2022 powołanej w postępowaniu 

habilitacyjnym wszczętym na wniosek  dr Agnieszki Hajdukiewicz w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Powyższą uchwałę komisja habilitacyjna powołana przez Radę Dyscypliny Ekonomia 

i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dn. 18 października 2021 r., działając 

na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ) w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr 

Agnieszki Hajdukiewicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, 

podjęła w dn. 10 lutego 2022 r., stwierdzając, że osiągnięcia naukowe dr Agnieszki 

Hajdukiewicz w świetle przesłanek unormowanych w art. 219 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 

r. są wystarczające do nadania Wnioskodawcy stopnia naukowego doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

W związku z powyższym Komisja habilitacyjna przedstawia Radzie Dyscypliny Ekonomia i 

Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pozytywną opinię w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszki Hajdukiewicz  w dziedzinie nauk społecznych w 

dyscyplinie ekonomia i finanse. 

 

 

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marian Gorynia ……………………………………….. 
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