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Relacja z sesji plenarnej
Komitetu Nauk o Finansach PAN
W ramach konferencji Katedr Finansowych „Finanse wobec problemów gospodarki światowej” odbywającej się w Sopocie w dniach 18–20 września 2013 r.,
z inicjatywy Komitetu Nauk o Finansach PAN, odbyła się sesja plenarna, na której
swoje osiągnięcia naukowe prezentowali „nowi doktorzy habilitowani”.
Komitet Nauk o Finansach zaprosił do udziału w sesji wybrane osoby, które
uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie finansów lub
ekonomii w ostatnim roku. Prelegenci zostali poproszeni o wygłoszenie krótkich
wystąpień, prezentujących tytuł ich monografii habilitacyjnej, jej tezy i cele oraz
przede wszystkim ich wkład do nauki.
Powyższa inicjatywa ma na celu promowanie nowych samodzielnych pracowników nauki w środowisku finansistów, co powinno przynieść obustronne korzyści.
Celem Komitetu jest bowiem podejmowanie różnorodnych inicjatyw i działań
służących rozwojowi dyscyplin naukowych wchodzących w skład finansów oraz
propagowanie wykorzystania osiągnięć tych dyscyplin dla dobra Polski.
W sesji plenarnej, prowadzonej przeze mnie, udział wzięło dwóch doktorów
habilitowanych, a obecnie już profesorów nadzwyczajnych, tj.:
dr hab. Katarzyna Kuziak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
dr hab. Michał Jurek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zainteresowania naukowe Prelegentów, uwidocznione przede wszystkim
w monografiach habilitacyjnych, prezentuje poniższa tabela, opracowana na podstawie wygłoszonych prezentacji.
Doceniając osiągnięcia osób zdobywających stopnie doktora habilitowanego
i dążąc do ich promowania w środowisku naukowym, Komitet Nauk o Finansach
PAN zamierza kontynuować inicjatywę organizacji takich sesji plenarnych, organizowanych przy okazji spotkań środowiska na corocznych konferencjach Katedr
Finansowych. Najbliższe takie spotkanie zorganizuje Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie we wrześniu 2014 r.
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Dr hab. Katarzyna Kuziak, prof. UE
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Monografia habilitacyjna pt.: „Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko.”
Cele badawcze:
– analiza metod pomiaru ryzyka przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia zintegrowanego pomiaru ryzyka przedsiębiorstwa,
– zaproponowanie miary ryzyka pomijanego w etapie pomiaru – ryzyka modelu, czyli ryzyka
wynikającego z narzędzi analitycznych stosowanych w zarządzaniu ryzykiem,
– znalezienie sposobu powiązania miary ryzyka modelu z miarą ryzyka przedsiębiorstwa.
Wkład w rozwój nauki:
– propozycja koncepcji pomiaru ryzyka modelu – miary ryzyka modelu,
– poszerzenie teoretycznej koncepcji pomiaru ryzyka przedsiębiorstwa,
– wykazanie znaczenia pomiaru ryzyka modelu stosowanego do oszacowania ryzyka występującego w działalności przedsiębiorstwa.
Dr hab. Michał Jurek, prof. UE
Katedra Bankowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Monografia habilitacyjna pt.: „Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe
w warunkach integracji finansowej.”
Cele badawcze:
– analiza współzależności między funkcjonowaniem systemów kursowych i międzynarodowego systemu walutowego,
– zbadanie więzi między ewolucją międzynarodowego systemu walutowego i przemianami
systemów kursowych,
– oszacowanie modelu określającego prawdopodobieństwo stosowania skrajnych i pośrednich
systemów kursowych w określonych warunkach gospodarczych,
– zbadanie skutków tych wyborów dla funkcjonowania współczesnego międzynarodowego
systemu walutowego.
Wkład w rozwój nauki:
– odmienny przebieg procesu integracji finansowej wywiera przeciwstawny wpływ na wybory
dotyczące systemów kursowych, podejmowane przez kraje wysoko rozwinięte oraz kraje
rynków wschodzących i rozwijających się,
– kraje rynków wschodzących i rozwijających się nie są skłonne do rezygnacji z systemów
pośrednich, a proces wspierania pośrednich systemów kursowych został zahamowany,
– barierą jest niedostateczny stopień integracji finansowej obserwowany w państwach rynków
wschodzących i rozwijających się,
– zahamowanie procesu ujednolicania systemów kursowych obniża spójność międzynarodowego systemu walutowego,
– różnorodność systemów kursowych stosowanych dodatkowo osłabia skuteczność nadzoru
polityki kursowej krajów członkowskich, sprawowanego przez MFW.

