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– dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse, specjalność: finanse i rachunkowość 

– zatrudniona: UMK (od 1993 r.) oraz Politechnika Warszawska (od 2011 r.) 

– autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym językach obcych (angielski, 

niemiecki, rosyjski, białoruski, chiński) 

 

– absolwentka Liceum Ekonomicznego w Toruniu 

– 1988-1993: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania (V-rok studiów: Uniwersytet w Bangor w Wielkiej Brytanii; pobyt finansowany 

ze środków Know-How Fund) 

– 1997: rozprawa doktorska nt. Ryzyko inwestycyjne dłużnych papierów wartościowych na 

międzynarodowym rynku finansowym (ocena i klasyfikacja) (promotor: prof. zw. dr hab. Jan 

Głuchowski) 

– 2004: kolokwium habilitacyjne w oparciu o rozprawę Stowarzyszenia indywidualnych 

inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych; wyróżniona nagrodą 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

– 2011: wszczęcie procedury nadania tytułu naukowego profesora w oparciu o monografię 

Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania   

 

Ponadto m.in.:  

– Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej  

– Członek Zespołu Specjalistycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny 

wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową 

– Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunków ekonomicznych 

– Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, Krajowa 

Rada Biegłych Rewidentów, Warszawa  

– Członek zespołu który pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Sojaka opracował Krajowy 

Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe koszów, 

zobowiązania warunkowe”. Standard ten został opublikowany w „Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów” z 28.11.2008 nr 12/2008, poz. 90.  

–  Członek kapituły „The Best Annual Report” przyznającej nagrody za najlepszy raport 

roczny sporządzony przez spółki według MSR/MSSF; konkurs organizowany jest przez 

Instytut Rachunkowości i Podatków w Warszawie, pod patronatem Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie  

– Uczestnik realizowanych programów europejskich (Dania, Finlandia, Wielka Brytania) 

– Visiting professor na zagranicznych uczelniach (Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy) 

– Uczestnik 8 projektów badawczych finansowanych przez KBN/MNiSW, w tym 1 

indywidualny oraz 2 w których pełniła funkcję kierownika projektu  
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– Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (obecnie 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) 

– Członek-założyciel Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich 

–  Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Polskiego Stowarzyszenia Finansów i 

Bankowości  

– Recenzent wydawniczy pisma Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”  

– Redaktor tematyczny w dziedzinie finanse pisma Equilibrium 

 

 

Aktywność organizacyjna na WNEiZ UMK: 

– Członek Komisji Wydawniczej 

– Członek Komisji ds. akredytacji i certyfikacji 

– Członek Komisji Dydaktyczno-Programowej ds. kształcenia na kierunku finanse i 

rachunkowość 

– Członek Komisji ds. obron doktorskich w dyscyplinie „ekonomia” 

– upoważniona przez Radę Wydziału do przewodniczenia komisjom ds. obron magisterskich 

 

 

 

 


