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WNIOSEK O WSZCZĘCIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk ekonomicznych (w zakresie nauk o zarządzaniu) dla mnie Marii Niewiadomej, zatrudnionej
od 1 października 1984r. w Instytucie Rachunkowości, na Wydziale Zarządzania, Finansów i
Informatyki, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Proponuję, aby postępowanie habilitacyjne było prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego w
Warszawie (w Kolegium Zarządzania i Finansów).
Wniosek ten motywuję posiadanym dorobkiem naukowym w dziedzinie rachunkowości,
zarządzania, bankowości, finansów i ekonomii. Jestem autorką bądź współautorką: 18
oryginalnych opublikowanych naukowo prac twórczych, udostępnionych w obiegu społecznym (w
tym 1 monografii „Wielopoziomowy system kontroli banków”, CeDeWu Warszawa 2007/2008);
12 podręczników i skryptów; 8 recenzji, ekspertyz i prac badawczych oraz 91 pozostałych
publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
Monografia „Wielopoziomowy system kontroli banków” oraz cykl 8 artykułów mojego
autorstwa z zakresu zagadnień: „Jak przygotować się do kontroli GINB”, opublikowany w
miesięczniku „Rachunkowość bankowa” w latach 2006 – 2007 – uważam, że mogą świadczyć o
moim istotnym wkładzie w rozwój nauk ekonomicznych dla potrzeb zarządzania sektorem
bankowym.
Ponadto chciałam zaznaczyć moje osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej w Polsce
(prowadzone wykłady w języku polskim, a od 2001r. także w języku angielskim z przedmiotów:
Banking Accounting; Accounting. The language of business; The problems of Management
Acounting; Financial Reporting; IAS/IFRS in Firms; Financial Reporting in Context IAS/IFRS) na
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Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w latach 1991 – 1992 w Wielkiej Brytanii
(University of Bath oraz Bristol Business School) i w 2005r. w Irlandii (z przedmiotu: “Financial
Accounting”), w ramach Programu Sokrates – dla wykładowców.
W latach 1991/1992 odbyłam staż Wielkiej Brytanii (3 miesiące w ELT School w Banbury
k. Oksfordu oraz 3 miesiące na Uniwersytecie w Bath oraz w Bristol Business School w Bristolu).

Nie miałam jeszcze możliwości pełnienia funkcji promotora pomocniczego w pracach doktorskich.
Natomiast pełniłam funkcje promotorów w pracach licencjackich i magisterskich w Wyższej
Szkole „Edukacja” we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej oraz na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jednocześnie informuję, że po przebytych dwóch wypadkach samochodowych (w 1994r. i
2009r.), w których nastąpiły m.in. uszkodzenia obu kolan, mam przyznany II (umiarkowany)
stopień

niepełnosprawności

od

2009r.

oraz

miałam

przyznany

I

(znaczny)

stopień

niepełnosprawności na okres 8-03-2010r. do 31-03-2011r. Od 17-05-2011r. orzeczeniem lekarza
medycyny pracy odzyskałam już pełną sprawność do podjęcia i prowadzenia pracy w szkolnictwie
wyższym.
Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Z poważaniem

Maria Niewiadoma
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