
UCHWAŁA nr 29/16/17 
 

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 24 maja 2017 roku 
 

w sprawie: odmowy nadania dr. Adamowi Oleksiukowi stopnia naukowego doktora 
    habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia  

 
§ 1 

 

Na podstawie art. 18a ust. 11  Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 882 ze zm.) Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych odmawia nadania dr.  Adamowi 
Oleksiukowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych  
w dyscyplinie ekonomia 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie podjęła przedmiotową uchwałę po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania 
habilitacyjnego przedstawioną przez Kandydata, recenzjami Jego osiągnięć, protokołem  
i uchwałą z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni 
i Tytułów w dniu 15.11.2016 r. w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  
dr. Adama Oleksiuka w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, a także po 
dyskusji na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 24 maja 2017 r. 

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie poparła wniosek Komisji 
Habilitacyjnej o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Adamowi Oleksiukowi 
i podziela stanowisko Komisji, stwierdzając, iż dorobek dr. Adama Oleksiuka nie wnosi 
znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia. Dorobek ten, a szczególnie 
przygotowaną monografię pt. „Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów 
w warunkach europejskich”, cechują poważne uchybienia warsztatowe oraz słabość warstwy 
empirycznej. W związku z powyższym dr Adam Oleksiuk nie spełnia wymogów 
przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 ze zm.). 
Mając powyższe na uwadze, Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie 
podjęła uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  jej podjęcia. 
 

  Przewodniczący Rady Wydziału 
                    Dziekan 
 
 

            prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. 
 
 
Pouczenie 
Od niniejszej uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść 
odwołanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie miesiąca od 
doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem 
 


