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Wrocław, dnia 30 marca 2022 r. 

 

Uchwała 

Komisji habilitacyjnej z dnia 30 marca 2022 r. 

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse,  

wszczętym na wniosek dr Diany Rokity-Poskart 

 

Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwałą nr 91/2021 z dnia 25 listopada 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 2022 r., poz. 574) oraz §16 ust. 7 uchwały nr 51/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 r., obradując w dniu 30 marca 2022 r. na posiedzeniu zdalnym, 

za pośrednictwem platformy Teams, uchwala co następuje. 

§ 1 

Po zapoznaniu się z dokumentacją wniosku i recenzjami, a także odbyciu kolokwium 

habilitacyjnego, Komisja stwierdza, że aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe dr Diany Rokity-

Poskart stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse i wyraża pozytywną opinię                  

w sprawie nadania dr Dianie Rokicie-Poskart 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 wskazanej ustawy.  

§ 2 

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 

pozytywnej opinii Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania dr Dianie Rokicie-

Poskart stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych                          

w dyscyplinie ekonomia i finanse 

Dokonując oceny dzieła pt. „Ekonomiczne skutki migracji edukacyjnych do ośrodka 

akademickiego. Studium przypadku Opola”, wskazanej przez Habilitantkę jako osiągnięcie naukowe, 

wszyscy członkowie Komisji habilitacyjnej stwierdzili, iż monografia stanowi oryginalne opracowanie 



2 
 

naukowe oraz wskazali na nowatorskie elementy zawarte w niniejszej pracy. Członkowie Komisji 

habilitacyjnej jednogłośnie uznali, że zaprezentowane osiągnięcie naukowe stanowi istotny wkład                          

w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse i spełnia wymagania art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia                        

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2022 r., poz. 574). 

Recenzenci i pozostali członkowie Komisji zapoznali się z dorobkiem naukowym, 

dydaktycznym i organizacyjnym Habilitantki. Recenzenci ocenili dorobek naukowy dr Diany Rokity-

Poskart bardzo wnikliwie, merytorycznie i z zachowaniem pełnego obiektywizmu. Komisja pozytywnie 

oceniła osiągnięcia Habilitantki w zakresie całościowego dorobku naukowego, aktywności                                    

w zdobywaniu środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych oraz współpracy 

międzynarodowej i popularyzacji nauki. Ponadto, zdaniem Komisji, na pozytywną ocenę zasługuje 

również zaangażowanie dydaktyczne i organizacyjne Habilitantki. Komisja uznała, że dr inż. Diana 

Rokita-Poskart spełnia wszystkie wymogi ustawowe wymienione w art. 219 ustawy Prawo                                    

o szkolnictwie wyższym i nauce: posiada stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii; 

wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej instytucji oraz posiada                       

w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse. 

Po zebraniu argumentacji przedstawionej w recenzjach i opiniach wszystkich członków Komisji 

oraz uwzględnieniu wniosków wynikających z dyskusji, Komisja po przeprowadzonym głosowaniu  

jawnym, postanowiła rekomendować Radzie Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wniosek dr Diany Rokity-Poskart o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego. 

Wraz z Uchwałą i uzasadnieniem, Komisja przekazuje Radzie Naukowej Dyscypliny Ekonomia 

i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pełną dokumentację postępowania 

habilitacyjnego. 

 

 

……………..………….……………………. 

prof. dr hab. Marian Gorynia 

Przewodniczący Komisji habilitacyjnej 
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