Protokół posiedzenia Rady Wydziału Finansów
z dnia 18 maja 2015 roku
Obecnych uprawnionych do głosowania 51/59; samodzielnych pracowników naukowych;
30/35, lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad; przyjęcie protokołu posiedzenia
Rady Wydziału z dnia 20 kwietnia br.
2. Informacje Dziekana Wydziału Finansów
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Doktorskiej mgr Marcina Bogusława
Krupy i przyjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
4. Sprawa odwołania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od uchwały Rady
Wydziału Finansów w sprawie odmowy dopuszczenia dr. Marcina Łuszczyka do
kolokwium habilitacyjnego
5. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Finansów Przedsiębiorstw
6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze
Finansów Przedsiębiorstw
7. Przedłużenie stypendium doktorskiego;
a. mgr. Krzysztofowi Kilowi
b. mgr Annie Kosidłowskiej
8. Zaakceptowanie listy osób uprawnionych do prowadzenia seminariów na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość
9. Opinia Rady w sprawie zatwierdzenia programu międzywydziałowych studiów
doktoranckich w języku angielskim
10. Sprawy dydaktyczne;
11. Sprawy różne, wolne wnioski
Ad. 1 Głos zabrała Dziekan Wydziału Finansów, prof. dr hab. Bogumiła Szopa, która
serdecznie przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady Wydziału Finansów.
Dziekan zaproponowała drobną zmianę w porządku obrad tj. przeniesienie punktu 9
Opinia Rady w sprawie zatwierdzenia programu międzywydziałowych
studiów
doktoranckich w języku angielskim zaraz po punkcie 4 w porządku obrad.
Zaproponowane zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie. Obecnych
uprawnionych do głosowania 51/59. Dziekan Wydziału Finansów, prof. dr hab.
Bogumiła Szopa zapytała, czy członkowie Rady wyrażają zgodę na przyjęcie protokołu
posiedzenia Rady Wydziału Finansów z dnia 20 kwietnia 2015 roku. Rada Wydziału
Finansów w głosowaniu jawnym głosami 51 - „tak”, 0 -„nie”, 0 - „wstrzymuję się”
postanowiła przyjąć protokół posiedzenia Rady Wydziału Finansów z dnia 20 kwietnia
2015 roku. Obecnych uprawnionych do głosowania 51/59.
Ad. 2 Głos zabrała Dziekan Wydziału Finansów i zaprosiła kierowników katedr Wydziału
Finansów i Kolegium Dziekańskiego na zebranie w dniu 25 maja br. Dziekan
poinformowała członków Rady o kolokwium habilitacyjnym dr Joanny Wyrobek, które
odbędzie się w dniu 1 czerwca br. w Sali G 13 Pawilonu G. Dziekan podała informację o
przekazaniu z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego środków finansowych na badania

młodych naukowców w wysokości 99 7710 zł. Prof. dr hab. Bogumiła Szopa
pogratulowała dr Aleksandrze Jurkowskiej nagrody za pełnienie roli promotora pracy
licencjackiej Radosława Ciukaja, studenta na kierunku Finanse i rachunkowość.
Prof. dr hab. Bogumiła Szopa pogratulowała Prodziekanowi, prof. dr hab. Bronisławowi
Micherdzie powołania na Prezesa KIBR-u oraz na Prezesa Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Oddział Krakowski.
Ad. 3 Głos zabrał prof. dr hab. Bronisław Micherda, przewodniczący Komisji Doktorskiej,
i przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 18 kwietnia br.
przedstawił sprawozdanie z przebiegu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.
Marcina Bogusława Krupy pt.: „Wzrost gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu
globalnym” z dnia 13 kwietnia 2015 roku. Protokół z publicznej obrony rozprawy
doktorskiej mgr. Marcina Bogusława Krupy, zawierający wszystkie wniesione uwagi
członków Komisji Doktorskiej oraz przygotowany przez niego autoreferat został
przesłany drogą mailową do wszystkich członków Rady Wydziału. Przesłana została
również informacja o dostępności pracy w formie elektronicznej i drukowanej oraz o
dostępności do recenzji, które zgodnie z obowiązującą procedurą zostały umieszczone
na stronie Wydziału Finansów UEK. Przewodniczący Komisji Doktorskiej wyraził
nadzieję, że członkowie Rady zapoznali się z przesłanymi materiałami. Głos zabrał prof.
dr hab. Stanisław Owsiak i wyraził nadzieje, że przygotowany protokół z publicznej
obrony będzie bezwzględnie wymaganą podstawą nadania stopnia doktora. Profesor
prof. dr hab. Stanisław Owsiak przypomniał, że jest to pierwszy przewód doktorski
wszczęty i przeprowadzony zgodnie z nową procedurą, gdzie dwóch recenzentów jest
spoza Uczelni, stąd apel do członków Komisji Doktorskich, aby dokładnie przyglądać się
recenzjom w następnych finalizowanych przewodach doktorskich. Głos zabrał prof. dr
hab. Bronisław Micherda i przypomniał, że w tym przypadku nadanie zostało
zaplanowane tydzień po przeprowadzonej obronie doktorskiej, jak równie zauważył, że
przygotowane, kilkunastostronicowe recenzje były wyjątkowo wnikliwe i wyczerpujące.
Przewodniczący Komisji Doktorskiej poinformował również zebranych, że doktorant
przeprosił wszystkich członków Komisji Doktorskiej za przesłane wcześniej pisma drogą
elektroniczną.
Głos zabrała dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK i potwierdziła, że doktorant
przeprosił członków Komisji Doktorskiej, natomiast według Pani profesor doktorant
obraził ją personalnie, dlatego próbowała skierować sprawę do Komisji Etyki UEK, ale
takiej komisji nie ma na Uczelni. Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK powiedziała, że
przygotowała pismo w powyższej sprawie i poprosiła o dołączenie pisma do akt
przewodu doktorskiego. Głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Owsiak i podsumowując
dyskusję powiedział, że podstawą nadania stopnia powinien być zawsze przygotowany
protokół z publicznej obrony doktorskiej. Głos zabrała Dziekan Wydziału i poparła
stanowisko profesora Stanisława Owsiaka. Dziekan zaproponowała Radzie podjęcie
uchwały w sprawie nadania mgr Marcinowi Bogusławowi Krupie stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Rada Wydziału Finansów
w głosowaniu tajnym 10 głosami „tak”, 7 - „nie”, 10 - „wstrzymuję się, podjęła uchwałę
w sprawie odmowy nadania mgr Marcinowi Bogusławowi Krupie stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Obecnych
uprawnionych do głosowania 27/35. Komisja Skrutacyjna: dr Konrad Grabiński, dr
Tomasz Maślanka, Izabela Zuba – przedstawiciel studentów.

Ad. 4 Głos zabrała Dziekan Wydziału Finansów, prof. dr hab. Bogumiła Szopa i
poinformowała zebranych, że dr Marcin Łuszczyk złożył odwołanie do Centralnej Komisji
Do Spraw Stopni i Tytułów dotyczącego uchwały Rady Wydziału Finansów UEK z dnia
23 marca 2015 r. w sprawie odmowy dopuszczenia go do kolokwium habilitacyjnego.
Dziekan przypomniała treść art. 21, ust. 1 ustawy z dnia14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz. U. 2003,
nr 65, poz. 595); ”Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora
habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa w art.14 ust. 2 i art.18 ust. 2,
jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem rady
właściwej jednostki organizacyjnej w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia
o treści uchwały. Rada przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swoją
opinią i aktami przewodu w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania”.
Dziekan poprosiła Panią dr hab. Małgorzatę Kożuch o przeczytanie odwołania dr
Marcina Łuszczyka ( kopia odwołania jako załącznik do protokołu z posiedzenia Rady
Wydziału). Dziekan otworzyła dyskusję, w której głos zabrał prof. dr hab. Czesław
Bywalec, zauważając, iż dr Marcin Łuszczyk często odwołuje się do wyrażonych przez
niego zdań i polemiki na posiedzeniu komisji habilitacyjnej i posiedzeniu Rady Wydziału.
Profesor Czesław Bywalec powiedział, iż przez cały okres swojej 40 – letniej pracy
zajmował się poziomem, jakością oraz długością życia, zna całą polską i zagraniczną
literaturę i nie zgadza się z odpieraniem zarzutu przez Habilitanta dotyczącego braku
cytowania polskiej literatury, zwłaszcza prof. dr hab. Walentego Ostasiewicza z
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jednego z największych autorytetów w
Polsce w sprawach badań jakości życia. Profesor Czesław Bywalec powiedział, że
recenzja profesora Walentego Ostasiewicza jest krytyczna, a nawet druzgocąca, już w
pierwszym zdaniu przekreślająca książkę habilitacyjną „...autor podjął się zadania
niewykonalnego, ale też niepotrzebnego”. Prof. dr hab. Czesław Bywalec zarzucił także,
iż do składu komisji habilitacyjnej zostali powołani prof. dr hab. Kazimierz Górka (
recenzent wydawniczy ) i prof. Zygmunt Szymla ( redaktor naukowy ). Głos zabrał prof.
dr hab. Kazimierz Górka i powiedział, iż może wskazać miejsca gdzie jest cytowany
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz. Głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Owsiak i
podsumował, iż Habilitant ma prawo złożyć odwołanie zgodnie z określoną procedurą,
za pośrednictwem Rady Wydziału Finansów, do Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i
Tytułów, a Centralna Komisja po powołaniu rzeczoznawcy, podejmie decyzję, po czym
sprawę może wrócić do Rady Wydziału Finansów UEK albo przekaże sprawę do innej
jednostki organizacyjnej. Głos zabrał prof. dr hab. Kazimierz Górka i powiedział, iż
ocenia głos prof. Czesława Bywalca jako bardzo krytyczny i napastliwy, przypominając,
że recenzja prof. dr hab. Walentego Ostasiewicza jest bardzo krótka, ale pozytywna.
Profesor Kazimierz Górka przypomniał również, że dr Marcin Łuszczyk jest
absolwentem Wydziału Zarządzania. Głos zabrał dr hab. Ryszard Szostak prof. UEK i
powiedział, że z okoliczności wynika, że dyskusja merytoryczna została wyczerpana,
wniosków formalnych nikt nie postawił, wobec tego wnosi o zamknięcie tego punktu
obrad. Głos zabrała Dziekan i podsumowała, że materiały w tej sprawie zostaną
przekazane do Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów zgodnie z obowiązująca
procedurą.
Ad. 5 Głos zabrała dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK, która jako członek Rady
Programowej Studiów Doktoranckich niestacjonarnych prowadzonych w języku
angielskim, przedstawiła propozycje zmian dotyczących ww. studiów. Zmiany zostały

przygotowane i zaakceptowane przez Radę Programową Studiów Doktoranckich i
dotyczą; ilości godzin wykładów i ćwiczeń, nazw przedmiotów, wprowadzenia nowych
przedmiotów i zmiany nazw przedmiotów do wyboru. Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof.
UEK zwróciła się do Rady z prośbą o zaakceptowanie zmian a także wystąpiła z apelem
do pracowników Wydziału Finansów o zgłaszanie się jako potencjalnych promotorów dla
doktorantów. Głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Malawski i zapytał dlaczego w programie
studiów brak jest prowadzonego przez niego przedmiotu w poprzednim roku
akademickim tj. „General Equilibrium Theory”. Rada Wydziału Finansów w głosowaniu
jawnym głosami 42 - „tak”, 1 -„nie”, 0 - „wstrzymuję się” postanowiła zaakceptować
zmiany dotyczące programu studiów niestacjonarnych prowadzonych w języku
angielskim. Obecnych uprawnionych do głosowania 43/59.
Ad. 6 Głos zabrał w zastępstwie Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju
Kadry Naukowo-Dydaktycznej, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, który przedstawił
Radzie wyniki postępowania kwalifikacyjnego w związku z rozpisanym konkursem na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na
Wydziale Finansów. Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński poinformował Radę, że Komisja
rozpatrywała jeden wniosek ( zawierający komplet wymaganych dokumentów zgodnie z
ogłoszeniem konkursu) i w wyniku rozmowy z kandydatem, w obecności Kierownika
Katedry Finansów Przedsiębiorstw, prof. dr hab. Krzysztofa Surówki oraz analizy
złożonych dokumentów postanowiła zarekomendować Radzie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w ww. katedrze dr hab. Łukasza Popławskiego. Dr hab. Łukasz
Popławski uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w
dyscyplinie ekonomia oraz uzyskał w okresie po nadaniu ww. stopnia wymaganą ilość
punktów za publikacje w czasopismach znajdujących się na liście ministerstwa, przy
jednoczesnym pełnieniu funkcji promotora czterech przewodach doktorskich ( w tym 1
doktorat po obronie ) oraz opracowaniu dwóch recenzji rozpraw doktorskich. Rada
Wydziału Finansów w głosowaniu tajnym 23 głosami „tak”, 13 -„nie”, 5 - „wstrzymuję
się”, 2 głosy nieważne, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek o zatrudnienie
dr hab. Łukasza Popławskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w
Katedrze Finansów Przedsiębiorstw od 1.10.2015 roku na 3 lata. Obecnych
uprawnionych do głosowania 43/59. Komisja Skrutacyjna: dr Konrad Grabiński, dr
Tomasz Maślanka, Izabela Zuba – przedstawiciel studentów.
Ad. 7 Głos zabrał w zastępstwie Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju
Kadry Naukowo-Dydaktycznej, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, który przedstawił
Radzie wyniki postępowania kwalifikacyjnego w związku z rozpisanym konkursem na
stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale
Finansów. Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński poinformował Radę, że Komisja
rozpatrywała pięć wniosków i w wyniku rozmowy z kandydatami, w obecności
Kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw, prof. dr hab. Krzysztofa Surówki oraz
analizy złożonych dokumentów postanowiła zarekomendować Radzie na stanowisko
adiunkta w ww. katedrze dr Piotra Sołtyka. Dr Piotr Sołtyk uzyskał stopień doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Rada Wydziału Finansów w głosowaniu tajnym
40 głosami „tak”, 1 -„nie”, 1 - „wstrzymuję się”, postanowiła pozytywnie zaopiniować
wniosek o zatrudnienie dr Piotra Sołtyka na stanowisku adiunkta w Katedrze
Finansów Przedsiębiorstw od 1.10.2015 roku. Obecnych uprawnionych do
głosowania 42/59. Komisja Skrutacyjna: dr Konrad Grabiński, dr Tomasz Maślanka,
Izabela Zuba – przedstawiciel studentów.

Ad. 8 a Głos zabrał w zastępstwie Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju
Kadry Naukowo-Dydaktycznej, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, który przedstawił
Radzie wniosek mgr. Krzysztofa Kila z Katedry Finansów o przedłużenie stypendium
naukowego na 6 miesięcy w związku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej. Biorąc
pod uwagę opinię promotora, dr hab. Ewy Miklaszewskiej, prof. UEK, Wydziałowa
Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej prośbę poparła i zaproponowała
przedłużenie stypendium naukowego. Po wysłuchaniu argumentów Rada Wydziału
Finansów w głosowaniu tajnym 42 głosami „tak”, 0 - „nie”, 0 - „wstrzymuję się”,
postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek o przedłużenie mgr Krzysztofowi
Kilowi stypendium naukowego na 6 miesięcy zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Obecnych uprawnionych do głosowania 42/59. Komisja Skrutacyjna: dr Konrad
Grabiński, dr Tomasz Maślanka, Izabela Zuba – przedstawiciel studentów.
Ad. 8 b Głos zabrał w zastępstwie Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju
Kadry Naukowo-Dydaktycznej, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, który przedstawił
Radzie wniosek mgr Anny Kosidłowskiej z Katedry Rynków Finansów rozprawy
doktorskiej. Biorąc pod uwagę opinię promotora, prof. dr hab. Józefy Famielec,
Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej prośbę poparła i
zaproponowała przedłużenie stypendium naukowego. Po wysłuchaniu argumentów
Rada Wydziału Finansów w głosowaniu tajnym 42 głosami „tak”, 0 - „nie”, 0 „wstrzymuję się”, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek o przedłużenie mgr
Annie Kosidłowskiej stypendium naukowego na 6 miesięcy zgodnie z
obowiązującymi zasadami. Obecnych uprawnionych do głosowania 42/59. Komisja
Skrutacyjna: dr Konrad Grabiński, dr Tomasz Maślanka, Izabela Zuba – przedstawiciel
studentów.
Ad. 9 Głos zabrała Dziekan Wydziału Finansów, prof. dr hab. Bogumiła Szopa i
poinformowała zebranych o przygotowanych listach promotorów na kierunku Finanse i
rachunkowość, które zostały przesłane do członków Rady Wydziału Finansów. Listy
promotorów zostały przygotowane na podstawie zgłoszeń kierowników Katedr Wydziału
Finansów, zgodnie z zasadą ograniczenia przydziału do dwóch seminariów dla
pracownika. Seminaria zostały przydzielane jedynie pracownikom Wydziału Finansów;
jedynie do obsługi seminariów na studiach II stopnia prowadzonych w Dębicy i Nowym
Targu powołani zostali pracownicy z innego Wydziału UEK, którzy prowadzą tam
zajęcia. Dziekan otworzyła dyskusję, w której głos zabrał przedstawiciel studentów i
przedstawił prośbę o zwiększenie ilości promotorów z Zakładu Bankowości Katedry
Finansów dla studentów, którzy wybrali specjalność Bankowość. Głos zabrała Dziekan
Wydziału Finansów i potwierdziła wprowadzenie już tej poprawki do listy promotorów.
Głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz i zapytał o listę promotorów dla studentów na
kierunku Gospodarka przestrzenna. Dziekan zaproponowała o podanie do wiadomości
przygotowanej listy promotorów na kierunku Gospodarka przestrzenna i przegłosowanie
również tych propozycji. Rada Wydziału Finansów w głosowaniu jawnym głosami 42 „tak”, 0 -„nie”, 0 - „wstrzymuję się” postanowiła zaakceptować listy osób uprawnionych
do prowadzenia seminariów na studiach na kierunku Finanse i rachunkowość oraz
Gospodarka przestrzenna. Obecnych uprawnionych do głosowania 42/59.
Ad. 10 Spraw dydaktycznych nie dyskutowano.
Ad. 11 Głos zabrała prof. dr hab. Bogusława Gnela i zapytała czy zostało rozpatrzone
pismo z dnia 13 maja br. w sprawie udostępnienia programu kształcenia na kierunku
Finanse i rachunkowość ( obejmującego opis zakładanych efektów kształcenia oraz

program studiów ) zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 3 października 2014
roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie
kształcenia ( Dz.U.poz.1370 ). Pismo zostało przygotowane w związku z zamiarem
ubiegania się UEK o zawarcie umowy z Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw
Doradztwa Podatkowego, która pozwoliłaby absolwentom I i II stopnia studiów na
kierunku Finanse i rachunkowość specjalność Doradztwo Podatkowe, na zdawanie
tylko egzaminu ustnego w trakcie egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
Na tym posiedzenie zakończono.
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