
 

 
 

Prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel urodziła się 13 czerwca 1946 r. w Moszczance (pow. Ostrów 

Wielkopolski) w rodzinie inteligenckiej.  We  Wrocławiu uzyskała maturę (w 1964 r.) i ukończyła studia 

w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej (w 1969 r.). W czasie studiów otrzymała stypendium 

naukowe, a także odbyła trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Palermo. 

Pracę w Akademii Ekonomicznej (obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym) we Wrocławiu podjęła 

1 kwietnia 1969 r. Po odbyciu stażu w Zakładzie Finansów pracowała jako asystent, a następnie starszy 

asystent, przygotowując pracę doktorską. Rozprawa pt. „Rentowność przedsiębiorstwa handlowego”, 

którą obroniła 6 lutego 1974 r., została wyróżniona nagrodą ministra. 

Na stanowisku adiunkta w obecnej Katedrze Finansów pracowała nieprzerwanie od 1 marca 1974 r. 

do 1 lipca 1995 roku. Prowadziła zajęcia dydaktyczne różnego rodzaju – od ćwiczeń poprzez wykłady 

do seminariów kursowych, dyplomowych i magisterskich. Przez kilkanaście lat brała czynny udział w rekrutacji 

kandydatów na studia dzienne i zaoczne jako egzaminator z geografii. Za osiągnięcia w dydaktyce była 

wielokrotnie wyróżniana specjalnym dodatkiem (lata 1972-1975) oraz nagrodami Rektora. W latach 1990-

1996 była członkiem Senatu Uczelni. Po doktoracie przez prawie dziesięć lat zajmowała się problemami 

instrumentów finansowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska, odbywając w tym czasie także staże 

badawcze w Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie (1986) oraz w Wydziale Ochrony 

Środowiska Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (1987). Była wykładowcą na studiach podyplomowych, 

doktoranckich i kursach dokształcających dla pracowników banków. Na podstawie rozprawy dotyczącej 

tej tematyki uzyskała w 1993 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie 

ekonomii – finansów i bankowości. 

W latach dziewięćdziesiątych uczestniczyła w dwóch programach Tempus (w latach 1996-1998 jako 

koordynator), organizowanych we współpracy z Uniwersytetem w Perugii. Tytuł naukowy profesora nauk 

ekonomicznych uzyskała 9 maja 2001 r. Od 1 lipca 1995 r. pracowała na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a od 1 stycznia 2006 r. na stanowisku profesora 

zwyczajnego obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu. 

W latach 1994-2014 była kierownikiem Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość”, 

prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w latach 1994-2002 również w Polskim 

Towarzystwie Ekonomicznym w Opolu. Od 1994 r. uczestniczyła w działalności wydawniczej 

prowadzonej przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu jako członek kolegium redakcyjnego 

czasopisma Argumenta Oeconomica oraz Rady Naukowej „Nauk o Finansach”. W latach 2001-2006 

była corocznie wyróżniana nagrodą Rektora AE za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej 

i kształcenia kadr naukowych. 

Opublikowała łącznie około 100 pozycji literatury, w tym 5 monografii i studiów, 5 podręczników, 

3 redakcje naukowe tomów, 82 artykuły w czasopismach oraz 2 recenzje książek. Była promotorem 



9 prac doktorskich, recenzentem 36 rozpraw doktorskich, recenzentem dorobku naukowego 

w  3  przewodach habilitacyjnych oraz recenzentem dorobku naukowego do tytułu naukowego profesora w  

4  postępowaniach. 

 

 


