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UCHWAŁA KOMISJI HABILITACYJNEJ  

powołanej w dniu 14 maja 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i 

Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Rakowskiej wszczętego 

dnia 7 lutego 2019  r.  w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

Komisja 

 działając zgodnie z wymienionymi Ustawami, 

 a także w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261), 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 

r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

(Dz.U. 2018 poz. 1818), 

 oraz stosując kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 

1165), 

po zapoznaniu się z dokumentacją oraz recenzjami recenzentów, w głosowaniu 

jawnym podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie dr Joannie Rakowskiej 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie 

ekonomia i finanse. 

Wyniki głosowania 

   4 głosy za nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 

   2 głosy przeciw nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 

  1 głos wstrzymujący się w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik stanowiący jej uzasadnienie. 

Komisja przekazuje niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem Radzie Dyscypliny 

Ekonomia i Finanse  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 



Akceptacja treści Uchwały Komisji Habilitacyjnej przez Członków Komisji: 

 

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko Podpis 

1.  Przewodniczący Komisji Prof. Andrzej Czyżewski  

2.  Sekretarz Komisji Dr hab. Iwona Kowalska  

3.  Recenzent Prof. Paweł Swianiewicz  

4.  Recenzent Prof. Irena Pietrzyk  

5.  Recenzent Prof. Marian Podstawka  

6.  Członek Komisji Prof. Danuta Stawasz  

7.  Członek Komisji Dr hab. Katarzyna Zawalińska  
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