
 

 

        Kraków, dnia 19 października 2022 r. 

UCHWAŁA 

Komisji habilitacyjnej z dnia 19 października 2022 roku 

powołanej w postępowaniu habilitacyjnym wszczętym na wniosek dr. Tomasza Jedynaka w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 

§ 1 

Komisja habilitacyjna powołana przez Radę Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie uchwałą z dnia 6 czerwca 2022 r., działając na podstawie art. 221 ust. 10 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z 

późn. zm., dalej: ustawa), po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku oraz po 

uwzględnieniu przebiegu kolokwium habilitacyjnego dr. Tomasza Jedynaka przeprowadzonego w dniu 

19.10.2022 r., stwierdza, że osiągnięcia naukowe stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

naukowej ekonomia i finanse, a aktywność naukowa dr. Tomasza Jedynaka jest istotna i wyraża 

pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Tomaszowi Jedynakowi 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. Andrzej Sławiński …………………………………….. 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1  

Do Uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 19 października 2022 r. powołanej  
w postępowaniu habilitacyjnym wszczętym na wniosek dr. Tomasza Jedynaka 
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 dniu 6 czerwca 2022 r., działając na podstawie art. 221 

ust. 10 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 

z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Jedynaka w dziedzinie 

nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, podjęła w dniu 19 października 2022 r., 

stwierdzając, że osiągnięcia naukowe dr. Tomasza Jedynaka 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 szczególności Członkowie Komisji bardzo pozytywnie ocenili główne osiągnięcie naukowe 

Habilitanta, jakim jest monografia pt. „Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na 

emeryturę”, podkreślając zasadność wyboru problemu badawczego, który jest ważny, a mimo to nie 

jest jeszcze w pełni uwzględniony w krajowych i zagranicznych badaniach akademickich. Recenzenci 

docenili oryginalne i nowatorskie ujęcie i rozwiązanie problemu badawczego oraz przemyślaną i 

logiczną konstrukcję monografii. 

W opinii wszystkich Członków Komisji monografia wypełniła przesłankę wniesienia znacznego wkładu 

w dyscyplinę ekonomia i finanse, w szczególności ekonomii emerytalnej. Podkreślono, że wkład ten ma 

przede wszystkim charakter teoriopoznawczy i empiryczny oraz w pewnym stopniu metodyczny. 

Ponadto, na podstawie analizy całości dorobku publikacyjnego, udziału w projektach badawczych i 

aktywności naukowej Habilitanta, realizowanej w więcej niż jednej uczelni Komisja uznała, że dr 

Tomasz Jedynak spełnia również wszystkie pozostałe ustawowe wymagania, niezbędne do nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

Odpowiedzi udzielone przez Habilitanta w trakcie posiedzenia Komisji habilitacyjnej (obradującej w 

trybie zdalnym) potwierdziły jego kompetencje i dojrzałość naukową. 

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. Tomaszowi Jedynakowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i 

finanse. 

 



 
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Sławiński …………………………………….. 


