
Uchwała Nr 12H/ 2016/2017
Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

z dnia 21 września 2017
o odmownie nadania dr Arturowi Borcuchowi stopnia doktora habilitowanego nauk

ekonomicznych w dyscyplinie finanse

Na podstawie art. 18a ust. 11, w trybie art. 20 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U z 2016 poz.
882, 1311) oraz na podstawie Uchwały z dnia 14.02.2017 Komisji habilitacyjnej powołanej
przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 20.09.2016 Rada Wydziału Finansów
i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach postanowiła:

§ 1
Odmówić nadania dr Arturowi Borcuchowi stopnia doktora habilitowanego
w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse ..

§ 2
Niniejsza uchwala została podjęta w oparciu o poniższy wynik tajnego głosowania:
liczba członków Rady Wydziału: 48

w tym uprawnionych do głosowania : 26
w tym obecnych: 17

za odmową nadania:
przeciw odmowie nadania:
Wstrzymujące się:

11 głosów
1 głos
5 głosów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała została podjęta po zapoznaniu się z:
I. dokumentacją postępowania habilitacyjnego złożoną przez kandydata do stopnia

doktora habilitowanego,
II. recenzjami zawierającymi negatywne oceny jego osiągnięć sporządzonymi przez:

Prof. Janinę Harasim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prof. dr hab.
Beatę Świecką z Uniwersytetu Szczecińskiego, Prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego
z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,

III. stanowiskiem Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni
i Tytułów w dniu 14.02.2017 w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Artura Borcucha w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse,
w składzie:

- przewodniczący komisji - prof. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie,

- sekretarz komisji - dr hab. Marzena Strojek-Filus - Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach,

- recenzent - prof. Jerzy Węcławski - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
w Lublinie,

- recenzent - dr hab. Beata Świecka - Uniwersytet Szczeciński,
- recenzent - prof. Janina Harasim - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,



- członek komisji - dr hab. Dariusz Wawrzyniak - Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu,
członek komisji - prof. Irena Pyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

która na posiedzeniu w dniu 23.05.2017 podjęła uchwałę zawierającą negatywną
opinię w, sprawie nadania panu Dr Arturowi Borcuchowi stopnia doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

IV. po przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu w dniu 21.09.2017 oraz biorąc pod
uwagę następujące wyniki głosowania:
liczba członków Rady Wydziału: 48

w tym uprawnionych do głosowania: 26
w tym obecnych: 17

za odmową nadania:
przeciw odmowie nadania:
Wstrzymujące się:

11 głosów
1 głos
5 głosów

Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
przychyliła się do wniosków wynikających z negatywnych ocen dorobku naukowego
i aktywności naukowej uznając zasadność następujących argumentów:

1. Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki dr
Artur Borcuch wskazał monografię pt. Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce.
Perspektywa konsumentów, dostawców i akceptantów płatności mobilnych, wydaną
w Wydawnictwie CeDeWu w 2016 r. (ss. 295). Monografia wskazana jako główne
osiągnięcie naukowe, nie stanowi znacznego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych
w dyscyplinie finanse, jednocześnie wskazano następujące jej zalety:
- wybrany temat jest ciekawy, aktualny i ważny z punktu widzenia praktyki

gospodarczej, •
literatura została wystarczająco rozpoznana i dobrana.
dokonano analizy segmentu krajowego rynku płatności mobilnych, który nie był
poprzednio,
przed miotem szerszych badań.
Wykazano się dobrą umiejętnością prezentacji graficznej opisowej uzyskanych
wyników badań

oraz następujące wady monografii:
- struktura pracy zawiera istotne uchybienia,
- w części teoretycznej brak odniesienia do wybranych problemów obrotu płatniczego,
- dość uboga jest część teoretyczna poświęcona teorii nowej ekonomii instytucjonalnej,

brak jest krytycznego odniesienia do opinii prezentowanych przez innych autorów,
- brak autorskich definicji i klasyfikacji w ujęciu teoretycznym,

brak jest spójności sformułowanych hipotez badawczych z zakresem badań
empirycznych,
hipotezy szczegółowe stanowią wprost powtórzenie sformułowań ujętych w hipotezie
głównej,
monografia w części teoretycznej ma charakter przeglądowy i odtwórczy,

- występują poważne błędy metodyczne w części empirycznej - badania zostały
przeprowadzone na grupach respondentów dobranych w sposób nielosowy, co nie
pozwala na uogólnienie ich wyników na całą populację (błędnie dobrana metoda kuli
śnieżnej),
błędnie została sformułowana część pytań ankietowych,
brak jest dyskusji na temat problemu bezpieczeństwa informatycznego w przypadku
płatności mobilnych,
przeprowadzono badania o charakterze statycznym w odniesieniu do zjawisk o dużej

- dynamice zmian w krótkim w czasie,



- w monografii posługiwano się w sposób nieuzasadniony określeniem "autorski model"
(brak cech modelu),
końcowe wnioski i postulaty są bardzo skromne i ogólnikowe. '

- zastrzeżenia budzi interpretacja i sposób prezentacji uzyskanych wyników,
- w monografii wskazano praktyczny charakter przeprowadzonych badań bez

odpowiedniego wskazania ich znaczenia naukowego.

2. Dr Artur Borcuch jest autorem: 10 innych monografii, 50 rozdziałów w monografiach
i recenzowanych opracowaniach zbiorowych, w tym II we współautorstwie, 26
artykułów w czasopismach naukowych, w tym 9 współautorskich, I raportu
badawczego przygotowanego na zlecenie Świętokrzyskiego Związku Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, I ekspertyzy wykonanej na zlecenie departamentu systemu
Płatniczego Narodowego Banku Polskiego. Członkowie Komisji ocenili również
negatywnie pozostały dorobek naukowy dr. Artura Borcucha. Jednocześnie
wskazano następujące zalety dorobku:

- dorobek jest znaczący pod względem ilościowym,
- autor posługuje się komunikatywnym językiem,
- autor wykazał się dobrą znajomością literatury.

W ocenie pozostałego dorobku naukowego wskazano liczne mankamenty (m. in.):
- występuje bardzo duża rozbieżność tematyczna publikacji,
- w przekazanej do oceny dokumentacji brak jest stosownych oświadczeń

współautorów pozwalających w szczególności na stwierdzenie charakteru ich udziału
w opracowaniach,
przedstawione do oceny wybrane prace mają w przeważającej mierze charakter
opisowy i opierają się głównie na źródłach wtórnych,
monografie na ogół nie mają charakteru naukowego, a odtwórczy, opierają się na
zestawieniu wyników badań innych autorów,

- dwie spośród monografii mają charakter dydaktyczny,
niewielka ilość artykułów została opublikowanych w czasopismach zagranicznych,
w tym brak jest umieszczonych na liście czasopism punktowanych MNiSW,•brak jest jasnej koncepcji rozwiązania poruszanych w publikacjach problemów
naukowych.

Wobec wagi i ilości krytycznych uwag Rada Wydziału oceniła negatywnie pozostały dorobek
naukowy dr. Artura Borcucha. Ponadto liczbę cytowań uznano za przeciętną, przy czym
brak w dokumentacji informacji na temat cytowań w Bazach Web of Science oraz Scopus.

3. Dr Artur Borcuch brał udział w 14 konferencjach naukowych, w tym 5 zagranicznych.
Aktywność Habilitanta w tym zakresie została oceniona pozytywnie.

4. Z przedłożonej przez dr. Artura Borcucha dokumentacji wynika, że brał udział
w następujących

projektach:
- 2 projektach badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową

macierzystej uczelni ( w jednym ze wskazanych projektów jako kierownik, w drugim
jako członek zespołu badawczego ),
projekcie realizowanym we współpracy Wydziału Zarządzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z Wydziałem Rachunkowości
i Ekonomii Lwowskiej Akademii Finansów,
projekcie realizowanym z dr. Bishawjit Bhattachrjee z Karimganj College w Indiach,

- 3 projektach realizowanych na rzecz praktyki.
Zwrócono uwagę na brak szczegółowych informacji na temat projektów międzynarodowych,
pozwalających ocenić ich charakter oraz udział w nich Habilitanta. Projekty realizowane na
rzecz praktyki mają raczej charakter ekspercko-doradczy, a nie naukowy. Uznano, że udział
dr. Artura Borcucha w projektach badawczych jest niewystarczający.

5. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant był aktywny w ramach działalności
dydaktycznej. Prowadził zajęcia o zróżnicowanej tematyce na kierunkach:
zarządzanie (10 przedmiotów), logistyka (5 przedmiotów), finanse (2 przedmioty) oraz



politologia (1 przedmiot). W okresie objętym oceną wypromował 9 magistrów i 86
licencjatów) .. W 2015 r. Habilitant został promotorem Diamentowego Grantu
przyznanego Arturowi Maikowi przez MNiSW. Pełnrł również funkcję opiekuna
Studenckiego Koła Naukowego Enactus. W ramach współpracy z praktyką pełnił m.
in. funkcję doradczo-ekspercką na rzecz związku Pracodawców Prywatnych
LEWIATAN. Dr Artur Borcuch prowadził również działalność w zakresie
popularyzowania nauki.

Oceniono pozytywnie dorobek dydaktyczny, aktywność organizacyjną· oraz współpracę
z praktyką dr. Artura Borcucha .

6. Z dokumentacji przedłożonej przez habilitanta wynika, że współpracował z Lwowską
Akademią Finansów w ramach realizowanego projektu badawczego oraz
z pracownikiem Karimganj College w Assam w Indiach dr. Bishawjit Bhattachrjee.

Działalność w zakresie współpracy międzynarodowej została uznana za niewystarczającą
i słabo udokumentowaną.

Mając powyższe na uwadze Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń podejmując uchwałę
Nr 12H/ 2016/2017 uznała dorobek dr. Artura Borcucha po uzyskaniu stopnia doktora za nie
wnoszący znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej finanse, w związku z tym za nie
spełniający wymogów przewidzianych wart. 16 ustawy z dnia 14.03.2003
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym
w zakresie sztuki (Dz. U z 2003 Nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami).

POUCZENIE
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Sprawa Stopni
i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej
uchwały.
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