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Uchwała nr 52/2020 

rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse 

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie nadania dr Annie Horodeckiej 

stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 

 

Działając na podstawie Art. 179 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.), Art. 18 

i 19 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017 poz. 1789), Art. 63 ustawy z dn. 

16 kwietnia 2020 r. O szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 2020 poz. 695), § 57 ust. 1 

i § 69a Statutu SGH w Warszawie, § 27 uchwały Senatu SGH nr 567 z dn. 18 grudnia 

2019 r. z późn. zm., oraz § 1 ust. 4 rozporządzenia MNiSW z dn. 23 marca 2020 r. 

(Dz.U. 2020 poz. 511 z późn. zm.) rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse 

 

§ 1 

nadaje dr Annie Horodeckiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse zapoznała się z dokumentacją 

postępowania habilitacyjnego przedłożoną przez dr Annę Horodecką, jak również 



z recenzjami osiągnięć naukowych przygotowanymi w powyższym postępowaniu oraz 

treścią opinii sformułowanej przez komisję habilitacyjną powołaną dla przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

ekonomia. 

W związku z pozytywnym stanowiskiem komisji habilitacyjnej oraz na podstawie 

otrzymanej dokumentacji w wyniku głosowania rada nadaje stopień doktora 

habilitowanego dr Annie Horodeckiej. Rada uznaje, że osiągnięcia naukowe dr Anny 

Horodeckiej, wykazane po uzyskania stopnia doktora, stanowią znaczny wkład 

w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse. Podejmując uchwałę w brzmieniu 

przywołanym powyżej, na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rada 

naukowa dyscypliny ekonomia i finanse potwierdza, że dr Anna Horodecka spełnia 

wymogi określone w Art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 

i 1311) wobec osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

 


