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8 – zdalne – Posiedzenie  

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

z dnia 16 września  2020 r. 

Protokół 

 

1. Przyjęcie porządku obrad  

Posiedzenie RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości otworzyła prof. dr hab. Beata 

Glinka, Wiceprzewodnicząca Rady. Posiedzenie w trybie zdalnym było realizowane za 

pośrednictwem aplikacji Google Meet. Wiceprzewodnicząca na podstawie listy 

obecności stwierdziła, że na sali jest kworum – obecnych 21 osób - a posiedzenie z 

zostało zwołane w sposób prawomocny - Rada może podejmować wiążące uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że została zmieniona kolejność spraw w 

porządku obrad – pkt. 2 będzie omawiany jako  pkt. 3  oraz dodany zostaje punkt 8. 

Powołanie komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego dla Marka Dżamana. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do porządku obrad, więc Wiceprzewodnicząca 

zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu jawnym, przyjęła porządek obrad 

jednomyślnie. 

 

2. Sprawozdanie Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Moniki 

Łobaziewicz  

Na posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

zostali zaproszeni wszyscy członkowie Komisji habilitacyjnej, ale w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

prof. dr hab. Bogdan Sojkin,  

prof. dr hab. Krzysztof Obłój,  

dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK. 

     Dr hab. Anna Pawłowska, sekretarz Komisji habilitacyjnej w postępowaniu 

habilitacyjnym dr Moniki Łobaziewicz, poinformowała obecnych, że w dniu 12 czerwca 

2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej powołanej przez 

Centralną Komisję do Spraw  Stopni i Tytułów w dniu 19 listopada 2019 r. w 

postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Łobaziewicz wszczętym w dniu 18 kwietnia 

2019 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie: nauk społecznych), w dyscyplinie 

nauk o zarządzaniu (obecnie: nauki o zarządzaniu i jakości). Komisja obradowała w 

składzie: 

1) prof. dr hab. Bogdan Sojkin – przewodniczący Komisji,  

2) prof. dr hab. Krzysztof Obłój – recenzent, 

3) prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – recenzent, 

4) dr hab. Czesław Mesjasz – recenzent, 

5) prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko – członek Komisji, 

6) dr hab. Jarosław Karpacz – członek Komisji, 

7) dr hab. Anna Pawłowska – sekretarz. 

Dwóch Recenzentów poparło wniosek Habilitantki o uzyskanie stopnia doktora 

habilitowanego i przedstawiło pozytywne recenzje, a jeden – nie poparł wniosku i 

przedstawił negatywną recenzję. W dyskusji nad dorobkiem i podstawowym 
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osiągnięciem naukowym pt. „Zarządzanie inteligentnym przedsiębiorstwem w dobie 

Przemysłu 4.0” członkowie Komisji habilitacyjnej zwracali uwagę na to, że część 

teoretyczna monografii potwierdza rozległą wiedzę Habilitantki o Przemyśle 4.0, i 

mogłaby stanowić podręcznik akademicki. Zarzuty dotyczyły części badawczej – 

dostrzeżono tam uchybienia merytoryczne i metodologiczne (m.in.: nie jest jasno 

określony problem badawczy, nie są wyjaśnione procedury losowania próby, 

prezentacja wyników przypomina raport z badań). Pozostały dorobek uznano za 

przeciętny – wprawdzie ilościowo (42 artykuły) jest satysfakcjonujący, ale 

opublikowane artykuły mają charakter komunikatów z badań, zaś jakościowo – brakuje 

publikacji dobrych periodykach, artykuły wykraczają poza obszar nauk o zarządzaniu 

i jakości, a ponadto współczynnik cytowań jest niski. Zwrócono uwagę, że Habilitantka 

wykazała, iż uczestniczyła w 13 konferencjach międzynarodowych, ale odbywały się 

one w kraju. Doceniono natomiast działalność popularyzatorską dr Moniki 

Łobaziewicz. Ostatecznie uznano, że wniosek o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego dr Monice Łobaziewicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o zarządzaniu i jakości – za przedwczesny. 

Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący zarządził jawne głosowanie w 

sprawie poparcia wniosku dr Moniki Łobaziewicz o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i 

jakości. Wyniki były następujące: 

1 osoba – Za wnioskiem o nadanie; 

5 osób – Przeciw wnioskowi; 

1 osoba – Wstrzymała się. 

Przewodniczący stwierdził, że komisja podjęła uchwałę o przedstawieniu Radzie 

Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości negatywnej opinii w sprawie 

nadania dr Monice Łobaziewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

W uzasadnieniu do uchwały Komisja stwierdza, że osiągnięcia naukowe dr Moniki 

Łobaziewicz po uzyskaniu stopnia doktora nie stanowią znacznego wkładu autora w 

rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu (obecnie: nauk o zarządzaniu i jakości). W 

ocenie Komisji podstawowe osiągnięcie w niewystraczającym stopniu spełnia kryteria 

stawiane monografiom naukowym. Pozostała aktywność naukowa dr Moniki 

Łobaziewicz po uzyskaniu stopnia doktora uwzględnia w stopniu jedynie 

podstawowym wymagania wynikające z ustawy. 

Na tym sekretarz Komisji habilitacyjnej zakończyła swoje sprawozdanie. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu prof. dr hab. Bogdana 

Sojkina – przewodniczącego Komisji habilitacyjnej. 

Profesor dr hab. Bogdan Sojkin zwrócił uwagę na: 

1) ułomności w warsztacie naukowym: niezadowalający stan wiedzy Habilitantki na 

temat badań jakościowych i ilościowych, brak pogłębionych analiz, brak określenia 

zasad doboru jednostek badawczych, zasad skalowania, co przełożyło się na 

stosunkowo słabą część badawczą przedłożonej monografii;  

2) Habilitantka była członkiem kilku zespołów badawczych, jednak sama nie była 

głównym wykonawcą w projektach naukowo-badawczych; 

3) Habilitantka uczestniczyła tylko w jednym stażu długoterminowym, 

4) wskaźniki bibliometryczne są na stosunkowo niskim poziomie (brak jest publikacji w 

wysoko punktowanych czasopismach). 
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Jako drugi głos zabrał prof. dr hab. Krzysztof Obłój – recenzent. 

Profesor dr hab. Krzysztof Obłój podkreślił, że: 

1) aktywność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Habilitantki należy ocenić 

pozytywnie; 

2) brakuje publikacji w renomowanych czasopismach, są natomiast artykuły 

opublikowane w lokalnych uczelnianych publikacjach; 

3) realizacja programu badawczego rozprawy habilitacyjnej jest niedoskonała: nie jest 

klarownie zdefiniowany problem badawczy, użyte kategorie są trudne do 

zidentyfikowania, a zastosowana metodologia ma wiele mankamentów; 

4) praca habilitacyjna, dorobek i aktywność naukowa Habilitantki nie spełniają 

kryteriów ustawowych w wystarczającym stopniu, a tym samym złożony wniosek jest 

przedwczesny. 

Jako kolejny, głos zabrał dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK – recenzent. 

Dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK stwierdził, że: 

1) przygotował pozytywną recenzję (podstawowe osiągnięcie badawcze i pozostały 

dorobek na poziomie dostatecznym spełniają ustawowe wymagania); 

2) przedłożona monografia jest trudna w ocenie, przygotowana w pośpiechu, widoczny 

jest brak dbałości o terminologię, stosowanie żargonu typowego dla coachów-

informatyków, ale też monografia jest przykładem do przeprowadzenia badań 

ugruntowanych, aktualnej tematyki badawczej (inteligentne przedsiębiorstwo, 

Przemysł 4.0); 

3) nie czytał recenzji wydawniczych, ale też zastanawia Go jaka jest rola recenzentów 

wydawniczych i znaczenie recenzji w publikowaniu monografii naukowych 

O głos poprosił prof. dr hab. Witold Chmielarz – członek Rady Naukowej 

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości: 

Jako recenzent wspomnianej monografii poinformował obecnych, że recenzja liczyła 

15 stron, z tego na 11 stronach znalazły się uwagi krytyczne, których Autorka nie 

uwzględniła w recenzowanej monografii. 

Ponownie głos zabrał dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK – recenzent: 

stwierdził, że komisji opierała się na złożonej dokumentacji i przedłożonej monografii, 

nie zwróciła się z prośbą do Habilitantki o przesłanie recenzji wydawniczych. 

Prof. dr hab. Bogdan Sojkin odniósł się do wypowiedzi przedmówców, 

mówiąc, że to Habilitantka ponosi odpowiedzialność za uchybienia (m.in. za to, że 

recenzent nie otrzymał monografii). 

Po ostatniej wypowiedzi Wiceprzewodnicząca zamknęła dyskusję.  

Przypomniała, że postępowanie w sprawie nadania dr Monice Łobaziewicz stopnia 

doktora habilitowanego wszczęte wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2019 r. rozpatrzonym 

na posiedzeniu komisji habilitacyjnej w dniu 12 czerwca 2020 r. podjęciem uchwały o 

przedstawieniu Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

negatywnej opinii w sprawie nadania dr Monice Łobaziewicz stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i 

jakości. Wiceprzewodnicząca zwróciła się do członków Rady z informacją w sprawie 

głosowań. Jeżeli członkowie Rady przychylają się do wniosku dr Moniki Łobaziewicz 

to powinni oddać głosy za nadaniem stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli natomiast 

wypowiedzi członków komisji habilitacyjnej oraz przesłane drogą mailową materiały 

dotyczące tego postępowania utwierdziły w przekonaniu, że należy odmówić nadania 
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stopnia – wtedy członkowie Rady powinni oddać głosy przeciw lub wstrzymać się od 

głosu. 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie ankieter. W głosowaniu 

tajnym nad nadaniem dr Monice Łobaziewicz stopnia doktora habilitowanego: 

uprawnieni –  
20 

głosowało – 
15 

za – 0 przeciw – 12 wstrzymujących 
się – 3 

 

 wobec tego za nadaniem dr Monice Łobaziewicz stopnia doktora habilitowanego nie 

oddano bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby osób uprawnionych do głosowania. 

W tej sytuacji Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie ankieter 

w sprawie odmowy nadania dr Monice Łobaziewicz stopnia doktora habilitowanego. 

W głosowaniu tajnym: 

uprawnieni –  
20 

głosowało – 
15 

za – 13 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 2 

 

wobec tego za odmową nadania dr Monice Łobaziewicz stopnia doktora 

habilitowanego oddano bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o 

Zarządzaniu i Jakości z dnia 24 czerwca i 8 lipca 2020 r. 

Ponieważ nikt nie zgłosił zastrzeżeń do protokołu z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie ankieter. Rada w głosowaniu 

jawnym: 

uprawnieni – 
26 

głosowało – 
21 (1 głos 
nieważny) 

za – 19 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 1 

przyjęła protokół z 6. Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny. 

Nikt też nie zgłosił uwag do protokołu z dnia 8 lipca 2020 r., więc 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie ankieter. Rada w głosowaniu 

jawnym: 

uprawnieni – 
26 

głosowało – 
21 

za – 19 przeciw – 0 wstrzymujących 
się –  2 

przyjęła protokół z 7. Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny.  

 

4. Informacja o funkcjonowaniu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu 

i Jakości 

Wiceprzewodnicząca poinformowała obecnych, że dotychczasowy 

Przewodniczący Rady prof. dr hab. Alojzy Nowak złożył rezygnację z funkcji 

przewodniczącego oraz członka Rady. Zatem Rada powinna przyjąć uchwałę w 

sprawie wygaszenia mandatu. 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie ankieter. Rada w głosowaniu 

tajnym: 
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uprawnieni – 
26 

głosowało – 
20 

za – 20 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

przyjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu prof. dr hab. Alojzego Nowaka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Rada do końca kadencji może 

procedować od Jej Wiceprzewodnictwem lub też może powołać nowego 

Przewodniczącego.  

Poinformowała także obecnych, że do końca kadencji Rady odbędą się 2 lub 3 

posiedzenia, terminy zostaną przesłane do członków Rady. Będą procedowane 

jeszcze sprawy postępowań habilitacyjnych: dr. Janusza K. Tanasia i dr Aliny Waleni,  

a także nadawane stopnie doktora. 

 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia kryteriów, jakie powinni spełniać pracownicy 

powoływani przez Rektora UW do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o 

Zarządzaniu i Jakości  

Wiceprzewodnicząca omówiła kryteria jakie powinni spełniać pracownicy 

powoływani przez Rektora UW do Rady Naukowej Dyscypliny. Wywiązała się 

dyskusja, w której udział wzięli: prof. dr hab. Beata Glinka, dr hab. Marcin Żemigała, 

dr hab. Igor Postuła, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz,  prof. dr hab. Przemysław 

Hensel. Dotyczyła ona: ustalenia liczby cytowań w bazach: Google Scholar, WoS i 

Scopus; liczby kryteriów wymaganych do spełnienia spośród zaproponowanych 9; 

mobilności międzynarodowej w ośrodkach badawczych indeksowanych w bazach 

rankingowych QS, THE, ARWU na miejscach 1-500; ograniczeń czasowych 

wybranych kryteriów.  

Po zakończeniu dyskusji Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w 

systemie ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

uprawnieni – 
26 

głosowało – 
19 

za – 14 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 5 

podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia omawianych kryteriów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6. Powołanie promotora dla Piotra Dziubaka  

Wiceprzewodnicząca poinformowała obecnych, że Piotr Paweł Dziubak jest  

doktorantem IV roku niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale 

Zarządzania. Proponowany temat dysertacji to: „Koopetycja na rynku przewozów 

lotniczych: między korzyściami ze współpracy a zagrożeniami dla konkurencji”. 

Rozprawa doktorska ma być pisana w języku polskim. Dziedzina: nauki społeczne, 

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości. 

Proponowany promotor to: dr hab. Maciej Bernatt. 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w 

systemie ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
14 

za – 14 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 0 

podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora dla Piotra Dziubaka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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7. Powołanie promotora dla Diany Lekaj  

Wiceprzewodnicząca poinformowała obecnych, że Diana Lekaj jest doktorantką 

IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. Proponowany 

temat rozprawy to: „Strategic change process from a practice perspective”. Rozprawa 

doktorska ma być pisana w języku angielskim. Dziedzina: nauki społeczne, 

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości.  

Proponowany promotor: dr hab. Michał Zdziarski. 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w 

systemie ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

uprawnieni – 
20 

głosowało – 
14 

za – 13 przeciw – 0 wstrzymujących 
się – 1 

podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora dla Diany Lekaj. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

8. Powołanie komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego Marka Dżamana  

Wiceprzewodnicząca poinformowała obecnych, że Marek Dżaman jest 
doktorantem III roku Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale 
Zarządzania. Przewód doktorski był wszczęty 23.01.2019 r. Temat rozprawy 
doktorskiej: „Wpływ regulacji na zarządzanie przedsiębiorstwem obrotu gazem 
ziemnym”. Dziedzina: nauki społeczne, Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości. 
Rozprawa doktorska została złożona 01.09.2020 r. Promotorem jest dr hab., prof. ucz. 
Tomasz Zalega.  

Wiceprzewodnicząca zaproponowała kandydatów do komisji doktorskiej ds. 
przewodu doktorskiego: 1) prof. dr hab. Andrzej Wiatrak – przewodniczący; 2) prof. dr 
hab. Witold Chmielarz; 3) prof. dr hab. Stanisław Piątek;   4)  dr hab., prof. ucz. 
Zbigniew Hockuba; 5) prof. dr hab. Marta Postuła; 6)  dr  hab. Maciej Bernatt; 7) dr 
hab. Aleksandra Wąsowska. 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, więc Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w 

systemie ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

  upra- 
wnieni 

głosujący za przeciw wstrzymu- 
jący się 

prof. dr hab. Andrzej Wiatrak 
przewodniczący 

20 13 13 0 0 

prof. dr hab. Witold Chmielarz 20 13 13 0 0 

prof. dr hab. Stanisław Piątek 20 13 13 0 0 

dr hab., prof. ucz. 
Zbigniew Hockuba 

20 13 13 0 0 

prof. dr hab. Marta Postuła 20 13 (1 głos 
nieważny 

11 1 0 

dr  hab. Maciej Bernatt 20 13 13 0 0 

dr hab. Aleksandra 
Wąsowska 

20 13 12 1 0 

podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego 

Marka Dżamana. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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9. Sprawy różne 

Na tym Wiceprzewodnicząca zamknęła obrady. 

                                                         
                                                    Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 

                                                                          Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Protokołowała: Iwona Oliwińska 

              Prof. dr hab. Beata Glinka 


