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P R O T O K Ó Ł 

Z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich na 

stanowiska asystenta w Katedrze Ekonometrii i Statystyki powołanej przez Dziekana 

Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w dniu 28 lutego 2012 r., który 

ogłosił konkurs na stanowiska asystenta w Katedrze Ekonometrii i Statystyki z terminem 

składania wniosków do 19.03.2012 r. w składzie: 

 

Przewodniczący:  dr hab. Wiesław Szczesny – prof. nadzw. SGGW, 

Członkowie:   

• Dr hab. Zbigniew Binderman–prof. nadzw, 

•  Prof. dr hab. Dorota Witkowska – prof. zw., 

• dr hab. Wojciech Zieliński – prof. nadzw., 

• Dr Grzegorz Koszela - sekretarz. 

Pan prof. Zb. Binderman poinformował członków Komisji, że na Konkurs zgłosiły się: mgr 

Dorota Żebrowska-Suchodolska oraz mgr Ewa Kawęcka.  

 

Z uwagi na fakt, że mgr Ewa Kawęcka nie spełnia warunków Konkursu, Komisja postanowiła  

nie rozpatrywać p. E. Kawęckiej w ramach tego Konkursu, jako kandydatki na stanowiska 

asystenta w Katedrze Ekonometrii i Statystyki.  

 

Dorota Żebrowska-Suchodolska ukończyła studia dzienne na kierunku matematyka 

Uniwersytetu w Białymstoku w 1999 roku, uzyskując stopień magistra (z wynikiem bardzo 

dobrym) oraz stopień licencjata w 2006 roku - na kierunku Informatyka Politechniki 

Białostockiej. 

Mgr D. Żebrowska-Suchodolska pracowała (między innymi) na Politechnice Białostockiej, 

Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, prowadziła zajęcia z zakresu 

inżynierii finansowej, ze studentami naszego Wydziału .  

Mgr D. Żebrowska-Suchodolska jest autorką bądź współautorką 24 prac naukowych z 

zakresu inżynierii finansowej, uczestniczką dwóch grantów, w marcu 2011 roku otworzono 

jej przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, na promotora jej pracy pt. 

„Efektywność informacyjna polskiego rynku kapitałowego” powołana została prof. zw. dr hab. 

Dorota Witkowska. Kilkakrotnie referowała swoje prace na seminarium Katedry Ekonometrii 

i Statystyki. 

 
Biorąc wszystko pod uwagę oraz plany rozwoju i potrzeby Wydziału, Katedry Komisja wyraża przekonanie o 

zasadności wniosku w sprawie zatrudnienia mgr Dorota Żebrowska-Suchodolska na stanowisko asystenta w 

Katedrze Ekonometrii i Statystyki, i tym samym stawia wniosek o poparcie Rady Wydziału Zastosowań 
Informatyki i Matematyki SGGW, i przekazanie go do JM Rektora SGGW. 

 

 

 


