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Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych  

Polskiej Akademii Nauk 

w sprawie nadania dr Martynie Kobus stopnia  

doktora habilitowanego nauk społecznych   

w dyscyplinie ekonomia i finanse 

  

§ 1 

Działając na podstawie rozdz. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w związku  z 
rozdz. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 261), na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1818), na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 
wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) oraz w związku z § 17, ust 2, pkt. 3 Statutu 
INE PAN oraz art. 2 Regulaminu Rady Naukowej INE PAN, Rada Naukowa INE PAN uchwala, co 
następuje: 

W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej Rada Naukowa Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN podjęła uchwałę w sprawie 
nadania dr Martynie Kobus stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 
ekonomia i finanse (spośród 22 członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania, 
obecnych było 15 osób, 15 osób głosowało za). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Naukowej INE PAN 

 

 

Prof. dr hab. Barbara Błaszczyk 



Uzasadnienie: 

Rada Naukowa Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN po zapoznaniu się pełną dokumentacją 
postępowania habilitacyjnego bardzo wysoko oceniła osiągnięcia naukowe dr Martyny Kobus po 
uzyskaniu stopnia doktora. Rada stwierdziła jednogłośnie, popierając tym samym pozytywną 
opinię Komisji habilitacyjnej, powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w 
dniu 7 stycznia 2020 roku w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Martyny 
Kobus, iż w świetle wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165), a w szczególności w świetle 
kryteriów, określonych w par. 3 tego rozporządzenia osiągnięcia te są w pełni wystarczające do 
nadania dr Martynie Kobus stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w 
dyscyplinie ekonomia i finanse.  

 


