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Zestawienie prac habilitacyjnych i doktorskich
z zakresu rachunkowości
obronionych w Polsce w latach 1948 – 2006
Streszczenie

W związku z 100 rocznicą przypadającą w 2007 r. powstania pierwszej w Polsce
organizacji społecznej księgowych Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady
Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce opracowała katalog prac habilitacyjnych i
doktorskich z zakresu rachunkowości powstałych na polskich uczelniach. Celem Komisji było
takŜe ponowne uhonorowanie przez tę publikację, laureatów konkursów organizowanych
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Wykaz ten stwarza niepowtarzalną okazję do retrospektywnego przeglądu tematów
badawczych najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki rachunkowości XX i początków
XXI wieku. Jest więc nieocenionym źródłem informacji do wykorzystania przez następne
pokolenia adeptów rachunkowości.

Summary

A directory of habilitation and doctoral theses in accounting completed in Poland in the
period 1948-2006
To commemorate the centenary of the establishment of Poland’s first association of
accountants (falling on the year 2007), Committee for the History of Accounting Theory and
Practice of the Scientific Council of the Accountants Association in Poland has prepared a
catalogue of habilitation and doctoral theses in accounting created at Polish academic
institutions. An additional aim of the Committee’s publication is to honour the winners of the
competitions organized by the Accountants Association in Poland.
This directory provides a unique opportunity to review the research topics of the
outstanding representatives of Polish accounting research in the 20th and early 21st centuries,
thus being a valuable source of information to be made use of by future generations of
accounting researches.

Historia kół naukowych
Streszczenie

W związku z obchodami 100-lecia społecznego ruchu księgowych w Polsce dla
upamiętnienia bogatego dorobku kół naukowych rachunkowości podjęto z inicjatywy
członków działającej przy Radzie Naukowej SKwP Komisji Historii Teorii i Praktyki
Rachunkowości w Polsce pod przewodnictwem prof. dr hab. Sławomira Sojaka działania
zmierzające do wydania opracowania dotyczącego ich historii.
Niniejsza publikacja ma słuŜyć pokazaniu historii ruchu studenckiego rachunkowości,
promowaniu wieloletniego dorobku naukowego i organizacyjnego oraz ich osiągnięć.

Summary

The history of accounting students associations
As part of the celebration of the centenary of Polish accountants organizational
activity, intended to commemorate the impressive achievements of accounting students
associations, the Committee for the History of Accounting Theory and Practice of the
Scientific Council of the Accountants Association in Poland, headed by prof. dr hab.
Sławomir Sojak, has undertook preparation of a publication presenting the history of the
student initiatives in this field and promoting their academic and organizational achievements.

