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11 – zdalne – Posiedzenie  

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

z dnia 17 grudnia 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 Zoom. Wiceprzewodnicząca na podstawie listy obecności 

stwierdziła, że na sali jest kworum – obecnych 24 osoby - a posiedzenie zostało zwo-

łane w sposób prawomocny - Rada może podejmować wiążące uchwały. Wiceprze-

wodnicząca powitała gości – członków Komisji habilitacyjnej. A następnie ogłosiła 

zmianę kolejności punktów porządku obrad: najpierw będzie przedstawione Sprawoz-

danie komisji  ds. postępowania habilitacyjnego dr Aliny Waleni, a potem Informacje 

bieżące. 

Ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, Wiceprzewodnicząca zarzą-

dziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu jawnym: 

uprawnieni –  
26 

głosowało – 
22 

za –  
22 

przeciw –  
0 

wstrzymują-
cych się – 0 

przyjęła porządek obrad. 

 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RND Nauko o Zarządzaniu i Jakości z dnia 

25 listopada 2020 r. 

 

Ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu z ostatniego posiedze-
nia Rady, Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w 
głosowaniu jawnym:  

uprawnieni –  
26 

głosowało – 
22 

za – 21 przeciw – 0 wstrzymują-
cych się – 1 

zatwierdziła protokół z posiedzenia RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 25 listo-
pada 2020 r. 
 

3. Sprawozdanie z prac Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Aliny Wa-

leni  

Wiceprzewodnicząca przypomniała zgromadzonym, że wszystkie materiały do-

tyczące postępowania habilitacyjnego dr Aliny Waleni były zamieszczone na stronie 

internetowej Biura Rad Naukowych i członkowie otrzymali ponad 7 dni wcześniej do-

stęp do tych materiałów, by móc zapoznać się ze sprawą. Posiedzenie komisji zakoń-

czyło się głosowaniem wynikiem: 3 głosy za, 2 wstrzymujące się i 2 przeciw. Aby człon-

kowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości mogli podjąć wła-

ściwą decyzje w tej sprawie, Wiceprzewodnicząca poprosiła o zabranie głosu w olej-

ności: dr hab. Roberta Wolańskiego - sekretarza komisji habilitacyjnej, prof. dr hab. 

Wiesławę Przybylską-Kapuścińską - przewodniczącą Komisji oraz prof. dr. hab. Jacka 

Szlachtę - recenzenta. 
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Sekretarz Komisji przypomniał że dr Alina Walenia złożyła w dniu 6 marca 2019 

r. wniosek do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów a 29 marca 2019 r. Cen-

tralna Komisja wskazała Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego do 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 2 marca 2020 r. została powołana ko-

misja habilitacyjna, po rezygnacji recenzenta dr.  hab. Zbigniewa Dworzeckiego, prof. 

WSM w dniu 24 czerwca 2020 r. powołany został przez Radę Naukową Dyscypliny 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości (uchwała nr 28) do pełnienia tej funkcji prof. dr hab. 

Jerzy Żyżyński. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odbyło się, w trybie zdalnym, w dniu 

9 listopada 2020 r. Komisja obradowała  składzie: 

1. Prof. dr hab.  Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Przewodnicząca Komisji 
2. Prof. dr hab. Jan Lichtarski – Recenzent 
3. Prof. dr hab. Jacek Szlachta – Recenzent 
4. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Recenzent 
5. Dr hab. Robert Wolański –Sekretarz Komisji 
6. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Członek Komisji 
7. Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko – Członek Komisji. 

Sekretarz Komisji przedstawił stanowiska członków Komisji zawarte  recenzjach oraz 
w protokole z posiedzenia komisji. 
 
Prof. dr hab. Jan Lichtarski – Recenzent: 

W Jego przekonaniu dorobek naukowy Kandydatki w znakomitej większości, w 

tym wskazana przez Nią monografia, nie mieści się w ramach dyscypliny nauki o za-

rządzaniu. 

Zakres przedmiotowy i problemowy dorobku naukowego Kandydatki opisany 

może być takimi słowami kluczowymi jak: integracja europejska, polityka ekono-

miczna, instrumenty finansowe, prawne i organizacyjne polityki spójności UE, zarzą-

dzanie instrumentami finansowymi polityki spójności, kontrola wykorzystania środków 

UE., czyli zagadnienia będące przedmiotem badań innych niż nauki o zarządzaniu 

dyscyplin i subdyscyplin naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, ale też prawa i 

administracji. Są to w różnych perspektywach: ekonomia, finanse, polityka ekono-

miczna, finanse publiczne, integracja europejska, administracja samorządowa, itd. itp. 

Potwierdzeniem powyższej opinii może też być fakt, iż Kandydatka praktycznie nie 

publikuje w czasopismach tematycznie związanych z zarządzaniem. Interdyscyplinar-

ność pracy, tak bardzo tu widoczna, jest wartością samą w sobie, ale ona, w tym kształ-

cie, nie daje podstaw, by lokować ją w naukach o zarządzaniu. 

Strona ilościowa dorobku publikowanego Habilitantki (liczba i struktura rodza-

jowa publikacji) prezentuje się korzystnie, jednak nie jest to równoznaczne z rozpo-

znawalnością Autorki w odpowiednich tematycznie środowiskach, bowiem ranga wy-

korzystywanych wydawnictw jest w większości przypadków dość niska, a dane nauko 

(biblio)–metryczne, jak cytowalność, czy HI, są bardzo niskie. Także wszelkie możliwe 

formy aktywności naukowej w wymiarze międzynarodowym okazują się nader 

skromne. 

Główne zastrzeżenia do monografii pt. „Mechanizmy kontroli instrumentów 

prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020”: 

- w przekroju całej pracy dominuje warstwa deskryptywna, co jest typowe dla podręcz-

ników. Próby analiz, interpretacji i ocen badanej (przedmiotowej) rzeczywistości, a 
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także rekomendacje dotyczące jej postulowanych zmian, oczywiście tu także wystę-

pują, ale są przytłoczone nadmiarem faktografii. Zakres i sposób wykorzystywanych 

źródeł zwykle nie dostarcza przekonującej potwierdzenia i uwiarygodnienia argumen-

tacji za proponowanymi zmianami, przy czym propozycje te zwykle wydają się oczy-

wiste, zdrowo rozsądkowe, retoryczne. 

- problemy, cele i pytania badawcze ujmowane są na kilka sposobów, bardziej ogólnie 

lub szczegółowo  ale dość gołosłownie, deklaratywnie, chaotycznie, bez wyrazistego, 

przekonującego wykazania luki badawczej, w ramach której powinny być one loko-

wane, bez należytej ścisłości, spójności i dyscypliny toku wywodu.  

- fazę wstępną założeń badawczych kończy Autorka sformułowaniem trzech dłuż-

szych, dość złożonych wypowiedzi, odnoszących się do przedmiotu badania (znacze-

nia kontroli wykorzystywania środków UE w ramach polityki spójności i jej jakości), 

które nazywa hipotezami badawczymi, ale które nie posiadają ani rzeczowego, ani 

formalnego umocowania, pozwalającego traktować je jako hipotezy sensu stricte. Są 

one, używając kolokwializmu, „przegadane”, nie posiadają waloru weryfikowalności. 

Także zresztą cały następujący w dalszym toku pracy wywód ani rzeczowo, ani for-

malnie nie jest ściśle podporządkowany potrzebie weryfikacji owych „hipotez” 

- Autorka wplata także wyniki realizowanych trzech projektów badań empirycznych, 

przy czym tylko jeden, ostatni, dotyczy rdzennej tematyki pracy, czyli funkcjonowania 

systemu kontroli środków UE sprawowanej przez organy państwa (30 przedstawicieli). 

Pojawiające się w końcowej części pracy stwierdzenia, mówiące o „zweryfikowaniu 

hipotez”, z perspektywy zasad naukowego wnioskowania można traktować jako nad-

użycie. 

Prof. dr hab. Jan Lichtarski nie udzielił poparcia dla wniosku dr Aliny Waleni o 

nadanie Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarzą-

dzaniu (po zmianach w klasyfikacji dyscyplin są to: nauki o zarządzaniu i jakości). 

 

Prof. dr hab. Jacek Szlachta –Recenzent:  

Sekretarz Komisji przywołał tylko część wypowiedzi Prof. dr hab. Jacka 

Szlachty, zwracając uwagę iż Recenzent uczestniczy w posiedzeniu Rady i będzie 

mógł się wypowiedzieć szerzej w referowanej sprawie.  

Recenzent uznał dorobek naukowy dr Aliny Waleni jest dostateczny. Wyróżnia-

jącym się pozytywnie elementem jest monografia przedstawiona do oceny jako osią-

gnięcie naukowe, stanowiąca stosowny wkład Kandydatki do teorii nauk ekonomicz-

nych. Trafne jest zakwalifikowanie tego dorobku do dyscypliny nauk o zarządzaniu. 

Dostateczny jest uzupełniający dorobek naukowy dr Aliny Waleni. Zestawienie doty-

czące wskaźników ilościowych pozostałego dorobku naukowego dokumentuje speł-

nianie przez Kandydatkę warunków brzegowych dorobku habilitacyjnego. Zdecydowa-

nie najsłabszym elementem tego dorobku Habilitantki są kryteria formalne wymienione 

w rozporządzeniu, które Kandydatka wypełnia jedynie częściowo.  

Recenzent wyraził pozytywną opinię w postępowaniu o nadanie stopnia nauko-

wego doktora habilitowanego dr Alinie Waleni. 

 

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Recenzent: 

Uznał, że monografia jest bardzo obszerna, momentami przegadana, natomiast 

jest logicznie skonstruowana. Autorka stawia interesujące hipotezy badawcze, opisała 

problem poprawnie naukowo, aczkolwiek pewne niedociągnięcia terminologiczne 
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można Jej zarzucić. Jest to szczególny obszar badawczy. Ekonomia i zarządzanie 

przeplatają się wzajemnie, nie mogą istnieć niezależnie od siebie, ekonomia dotyczy 

tych obszarów, którymi się zarządza, zarządzanie wykorzystuje narzędzia ekono-

miczne. Ponadto praca zawiera również elementy prawne – nie można zarządzać bez 

wykorzystania prawa. W pracy jest bardzo rzetelna analiza naukowa, przedstawione 

są hipotezy badawcze, które zostały udowodnione.  

Przedstawiona monografia, jak i pozostały dorobek naukowy, są ukierunko-

wane na ten sam ważny obszar badawczy. Recenzent monografię ocenia wysoko, 

albowiem wzbogaca o rzetelną analizę bardzo ważnego obszaru kontroli finansowej, 

a kontrola to zasadniczy element zarządzania.  

Ostatecznie prof. dr hab. Jerzy Żyżyński poparł wniosek o nadanie dr Alinie Wa-

leni stopnia doktora habilitowanego. 

 

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Członek Komisji: 

Zwrócił uwagę, że przedstawiona monografia, jak i cały dorobek naukowy Ha-

bilitantki, nie mieści się w obszarze nauk o zarządzaniu. Należy wziąć pod uwagę, że 

recenzentami wydawniczymi były dwie osoby z dyscypliny prawa. Przechodząc do 

oceny samej monografii docenia ważność podjętej tematyki, natomiast ma zastrzeże-

nia natury warsztatowej. Praca jest nadmiernie deskryptywna, co jest charaktery-

styczne dla nauk prawnych, gdzie w dużym stopniu wykorzystuje się akty prawne. Jest 

nadmiar tekstu wykorzystującego akty prawne. Krytycznie należy podejść do warsztatu 

Autorki w odniesieniu do badań ankietowych. Są tutaj duże luki, które każą się zasta-

nowić nad osiągniętymi wynikami, skoro nie wiadomo, jak wyglądał proces wyłaniania 

ankietowanych.  

Jeżeli chodzi o dorobek publikacyjny najsłabszą rzeczą jest brak prac opubliko-

wanych w znaczącym czasopiśmie czy wydawnictwie.  

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak docenia dorobek zawodowy Habilitantki. 

 

Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko – Członek Komisji: 

Uważa, że Kandydatka zajęła się regulacjami UE; w tym przypadku bardzo 

trudno jest sprostać wymaganiom, które są klasyczne dla wymagań naukowych. Kan-

dydatka nie wychodzi poza obszar praktycznego zastosowania regulacji unijnych. Wy-

brana tematyka wymaga rozwikłania szalenie bogatego, szczegółowego i dyskusyj-

nego materiału prawnego, który musi wywołać skutek, czyli spowodować coś, że ktoś 

zachowa się w odpowiedni sposób. Pomoc UE musi mieć skutek w postaci odpowied-

niego sposobu funkcjonowania w regionach, instytucjach.  

Patrząc na dorobek, monografię, na ocenę recenzentów – prof. dr hab. Andrzej 

Sopoćko popiera wniosek przyznania dr Alinie Waleni stopnia doktora habilitowanego. 

 

Dr hab. Robert Wolański – Sekretarz Komisji: 

Stwierdza, że Autorka wykazuje się znaczną wiedzą dotyczącą polityki, instytu-

cji i legislacji w UE. Przedmiotem badań w monografii zostały objęte działania kontrolne 

(na poziomie UE i Polski) wykorzystania środków UE w ramach polityki spójności UE 

w perspektywie finansowej 2014-2020. Tak sformułowany przedmiot badań jest wła-

ściwy. Wyróżniając w monografii część teoretyczną, konstrukcyjną i empiryczną 

można stwierdzić, że najwyżej należy ocenić część konstrukcyjną. Autorka wykazała 
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się dobrą znajomością regulacji prawnych zarówno unijnych, jak i polskich, odnoszą-

cych się do wszelkich działań związanych z wykorzystaniem środków z UE, w tym do 

kontroli. Najsłabiej należy ocenić część empiryczną, Nie zostały przeprowadzone w 

ogóle badania wykorzystania środków z UE z perspektywy 2014-2020 – podobnie, 

jakie miały miejsce dla perspektywy 2007-2013. Brakuje podstawowych informacji na 

temat przeprowadzonych badań. Część teoretyczną monografii, jak i osadzenie mo-

nografii w literaturze przedmiotu, należy uznać za zadowalające.  

Pozostały dorobek naukowy Kandydatki należy także uznać za zadowalający. 

Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski nie budzi zastrzeżeń. 

 Ostatecznie opinia dr hab. Roberta Wolańskiego jest pozytywna w sprawie na-

dania dr Alinie Waleni stopnia doktora habilitowanego. 

 

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Przewodnicząca Komisji: 

Sekretarz Komisji przywołał tylko część wypowiedzi Przewodniczącej Komisji, 

ponieważ uczestniczy Ona w posiedzeniu Rady i będzie mogła rozszerzyć swoją wy-

powiedź. 

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska 

Sekretarz poinformował zgromadzonych, że Komisja dyskutowała nad interdy-

scyplinarnością pracy i tym jak zakwalifikować tę monografię czy do dyscypliny eko-

nomia i finanse czy nauki o zarządzaniu i jakości. 

Po zakończeniu dyskusji Komisja głosowała: 3 głosy za nadaniem stipnia dok-

tora habilitowanego dr Alinie Waleni, 2 głosy przeciw i 2 wstrzymujące się. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu obecnych członków Ko-

misji habilitacyjnej. 

 

Głos zabrał prof. dr hab. Jacek Szlachta:  

Poinformował obecnych, że sporządził obszerną recenzję (12 stron), praca jest 

z ogranicza dyscyplin, podejmuje trudny temat. Odczytał część recenzji, która oddaje 

w pełni Jego stanowisko w tej sprawie: 

” Takie monografie habilitacyjne są problemem dla każdego recenzenta, polegającym 

na dylemacie czy można uznać uporządkowane podejście do tematyki przedstawianej 

jako osiągnięcie naukowe za wystarczającą przesłankę do otrzymania stopnia nauko-

wego doktora habilitowanego. Po głębokim namyśle i rozterkach w sumie moja ocena 

tej monografii jako podstawy ubiegania się doktor Aliny Waleni o stopień naukowy dok-

tora habilitowanego jest pozytywna. Jest to bowiem bardzo solidna monografia doku-

mentująca znakomicie pracowitość naukową kandydatki. Odniesienia teoretyczne za-

warte w tej monografii można uznać za dostateczne. Odniesienia do literatury przed-

miotu zawarte w przypisach i zestawionej bibliografii są wysokiej jakości, a dotyczy to 

przede wszystkim najnowszych źródeł. Dobra znajomość literatury polskiej i unijnej wa-

runkowały skuteczną realizację tego zamierzenia badawczego. W sumie w moim prze-

konaniu ta pozycja naukowa może być podstawą nadania kandydatce stopnia doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych, będąc osiągnięciem naukowym stosownej jako-

ści.  

W sumie na podstawie lektury tej monografii wymienionej przez kandydatkę jako 

osiągnięcie naukowe można sformułować następujące wnioski:  
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A. Pozytywnie należy ocenić procedowanie wniosku na podstawie monografii habilita-

cyjnej.  

B. Praca ta dokumentuje generalnie dostateczną jakość warsztatu naukowego pani 

doktor Aliny Waleni.  

C. Podstawy teoretyczne można uznać za zadawalające z punktu widzenia postępo-

wania o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

D. Autorka wykazała się bardzo rzetelną wiedzą na temat polityk, instytucji i legislacji 

obowiązujących w Unii Europejskiej.  

E. Na pozytywny komentarz zasługuje dobre zakotwiczenie wywodów kandydatki w 

literaturze przedmiotu, w tym także najnowszej, co dotyczy szczególnie źródeł unij-

nych (raporty i regulacje) oraz polskiej literatury przedmiotu”.  

 

Głos zabrała prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska –Przewodnicząca 

Komisji: 

Poinformowała obecnych, że nie poparła wniosku dr Aliny Waleni o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego. Prezentuje stanowisko nie ze względu na dyscyplinę, 

ale ze względu na negatywnie ocenianą wartość pracy oraz na kwestie, które warsz-

tatowo są niewłaściwie przedstawione w monografii. Podziela opinię Prof. J. Lichtar-

skiego w zakresie niewłaściwego ulokowania wniosku Habilitantki w dyscyplinie nauk 

o zarządzaniu.  

Główne zastrzeżenie do monografii to: 

- mechanizm, wynikający z tytułu monografii, nie został zaprezentowany. Praca jest 

napisana z punktu widzenia urzędnika, który zajmuje się problematyką związaną z UE 

i z elementami zarządzania, dotyczącymi kontroli wykorzystania środków;  

- nie ma informacji na temat doboru próby, jakie były argumenty za takim wyborem 

respondentów, brakuje załączonej ankiety, co świadczy o błędach warsztatowych;  

- nie można również uznać, że wkład w rozwój nauki może być „oparty” na podstawie 

spostrzeżeń z 20 wywiadów z bliżej nieokreślonymi osobami;  

- we wstępie do monografii powinna być przedstawiona logiczna struktura hipotez. W 

monografii Autorka zamieściła najpierw pytania badawcze, potem 4 problemy badaw-

cze, cele pracy główne i szczegółowe, 3 hipotezy, a na końcu wstępu – znowu pytania;  

- brak jest spójności w strukturze monografii, co ma być zbadane, nie ma przyporząd-

kowania problemów do wcześniej wskazanych hipotez czy pytań badawczych. Okre-

ślone są cele ogólne, cele szczegółowe, a nie ma ustalonej przez Habilitantkę hierar-

chii pomiędzy nimi. Brakuje też schematu postępowania badawczego we wstępie do 

monografii. Nie została zaprezentowana logika prowadzenia wątku rozważań w mo-

nografii i zamysłu naukowego w niej nie sformułowano wyraźnie. Tytuł monografii nie 

odpowiada treści, gdyż sugeruje on ujęcie ogólne tematyki „ Mechanizmu kontroli in-

strumentów…”, natomiast w treści monografii rozważany jest tylko przykład Polski.  

Ostatecznie Przewodnicząca stwierdziła, że wskazane niedostatki stanowią po-

ważane błędy warsztatu naukowego Kandydatki. Zebranie przepisów prawnych, doty-

czących podjętej w monografii tematyki, ich scharakteryzowanie i systematyzacja – 

nie przekonują do uznania ich jako znacznego wkładu w rozwój nauki. 
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Głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Recenzent: 

Podkreślił, że monografia jest dobra, poruszane są w niej kwestie rzadko oma-

wiane w polskim piśmiennictwie, widoczne są odwołania do innych dyscyplin, ale 

pracę należy jednak ulokować w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  

 

Głos zabrał prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Dziekan Wydziału Zarządzania 

dziękując za recenzje i pracę komisji habilitacyjnej. Stwierdził, że jest przeciwny nada-

niu stopnia Habilitantce: 

- dostrzegalne są poważne błędy w metodyce badań; 

- Habilitantka nie potrafi poprawnie wykorzystywać poprawnie pojęć charakterystycz-

nych dla dyscypliny; 

- monografia i zgromadzony dorobek jest na poziomie tylko dostatecznym; 

- praca ulokowana w dyscyplinie, a w  bibliografii pojawia się tylko jedna pozycja z 

obszaru dyscypliny, przewagę stanowi bibliografia z innych dyscyplin. 

Wiceprzewodnicząca przypomniała zgromadzonym przebieg postępowania w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Alinie Waleni, a także wynik głoso-

wania komisji habilitacyjnej. 

Wiceprzewodnicząca zwróciła się do członków Rady z informacją w sprawie 

głosowań. Jeżeli członkowie Rady przychylają się do wniosku dr Aliny Waleni to po-

winni oddać głosy za nadaniem stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli natomiast wy-

powiedzi członków komisji habilitacyjnej oraz przesłane drogą mailową materiały do-

tyczące tego postępowania utwierdziły w przekonaniu, że należy odmówić nadania 

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 Alinie Waleni stopnia doktora habilitowanego: 

uprawnieni –  
20 

głosowało – 
18 

za – 4 przeciw – 8 wstrzymują-
cych się – 6 

wobec tego za nadaniem dr Alinie Waleni 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 Alinie Waleni stopnia doktora habilitowanego. W głoso-

waniu tajnym: 

uprawnieni –  
26 

głosowało – 
18 

za – 10 przeciw – 3 wstrzymują-
cych się – 5 

wobec tego za odmową nadania dr Alinie Waleni stopnia doktora habilitowanego od-

dano bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby osób uprawnionych do głosowania.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4. Informacje bieżące  

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zgromadzonych o tym, że: 

- 7 grudnia br. Rektor powołał członków na nową kadencję Rady Naukowej Dyscypliny 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości; 
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- kończy się kadencja Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów, a wszystkie 

sprawy od 1 stycznia 2021 r. przejmuje Rada Doskonałości Naukowej; 

- sprawa egzaminów doktorskich będzie przekazana nowej Radzie, w chwili obecnej 

nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. 

 

5. Informacja o stanie przygotowania raportu o stanie dyscypliny Nauki o Za-

rządzaniu i Jakości  

 

Przewodniczący komisji ds. opracowania raportu o stanie dyscypliny dr hab. 

Marcin Żemigała omówił szczegółowo część A Raportu (część jawna). Odnosząc się 

do dorobku publikacyjnego, dr hab. Żemigała zwrócił uwagę na relatywnie małą liczbę 

artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Mówiąc o realizowa-

nych projektach naukowych stwierdził, że ich liczba i rodzaj są zadowalające. Odniósł 

się także do punktu zawierającego istotne efekty społeczne i gospodarcze działalności 

naukowej, wyjaśniając, że jest to najmniej zbadana kategoria, w odniesieniu do której 

nie dysponujemy konkretnymi wytycznymi. Zaznaczył, że podobnie jest z zasobem 

wiedzy w zakresie oceny dyscypliny na tle ośrodków akademickich w kraju i za granicą. 

Prof. dr hab. Przemysław Hensel stwierdził, że nie chciałby w tym momencie głosować 

nad dokumentem, w którym jest tak wiele niewiadomych. Podkreślił, iż nauki o zarzą-

dzaniu i jakości jako dyscyplina o charakterze praktycznym zasługują na znacznie 

szersze omówienie efektów społecznych. Podobnie jest w kwestii porównania z ośrod-

kami zagranicznymi, gdyż w tym przypadku także można zebrać stosowne informacje.  

Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska także stwierdziła, iż raport sprawia wrażenie 

niedokończonego. Szczególnie jeżeli chodzi o wpływ społeczny dyscypliny, to można 

byłoby znacznie lepiej rozwinąć tę kwestię, posiłkując się wynikami badań prowadzo-

nych w ramach realizowanych projektów naukowych. Na zakończenie wyraziła obawę, 

że ta kategoria może mieć znaczny wpływ na całościową ocenę dyscypliny. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż kategoria określająca efekty społeczne i go-

spodarcze działalności naukowej w danej dyscyplinie będzie stanowiła 20 procent 

oceny ogólnej. 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz wyjaśnił, iż na przygotowanie raportu Zespół miał 

tylko dwa tygodnie, zaznaczył także, iż sekcja administracyjna Wydziału Zarządzania 

zajmująca się obsługą badań liczy zaledwie dwie osoby. Podsumowując stwierdził, iż 

rozumie uwagi prof. Hensla, ale jednocześnie chciałby podkreślić, że nie są to kwestie, 

które można było zgłębić w ciągu dwóch tygodni. 

Prof. Przemysław Hensel raz jeszcze podkreślił, że wolałby nie głosować nad doku-

mentem w zaproponowanej formie, ale najpierw wprowadzić do niego poprawki, a na-

stępnie przegłosować go w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, iż raport należy przekazać Rektorowi do dnia 22 

grudnia, toteż głosowanie powinno być przeprowadzone na bieżącym posiedzeniu. 

Zaznaczyła, iż jako członkini Zespołu sama wnioskowała o nakreślenie pól i obszarów 

działania w zakresie efektów społeczno-gospodarczych, które można byłoby dookre-

ślić w dalszej perspektywie. Toteż zaproponowała, aby poddać pod głosowanie część 

A Raportu warunkowo, z wpisem do protokołu, że zostanie przeprowadzona jej korekta 

w zakresie punktu 5.  
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Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w gło-

sowaniu tajnym: 

uprawnieni –  
26 

głosowało – 
23 

za – 16 przeciw – 3 wstrzymujących 
się – 4 

przyjęła część A Raportu o stanie dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości na Uni-

wersytecie Warszawskim. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej nauczy-

cieli akademickich  

 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz szczegółowo przedstawił członkom Rady 

kryteria oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, uzupełnione o zgło-

szone na ostatnim posiedzeniu uwagi i te przesłane mailem. 

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, prof. dr hab. Witold 

Chmielarz, prof. dr hab. Przemysław Hensel. Dotyczyła ona takich kwestii jak: dopre-

cyzowania oceny osób wracających z urlopów oraz nowych pracowników, sytuacji pra-

cowników badawczo-dydaktycznych – możliwości obniżania pensum, liczby punktów 

do najbliższej oceny działalności. W wyniku dyskusji – poprzez aklamację – podjęto 

decyzję o zamieszczeniu w dokumencie informacji, iż czynnikami przesuwającymi ter-

min oceny będzie pobyt na urlopie zdrowotnym bądź związanym z rodzicielstwem, a 

także krótszy niż 4 lata okres zatrudnienia na danym stanowisku.  

Prof. dr hab. Przemysław Hensel zgłosił wniosek formalny w sprawie głosowania nad 

wyborem wartości punktowych publikacji dla grup pracowniczych: badawczo-dydak-

tyczni: 120 pkt lub 140 pkt oraz badawczy: 300 pkt lub 350 lub 400 pkt. 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz stwierdził, że wg niego obecny kształt dokumentu 

jest już tym właściwym, a następnie zgłosił wniosek formalny o przystąpienie do gło-

sowania nad przyjęciem go w zaproponowanej formie. 

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne na chacie nad wnioskiem for-

malnym prof. Przemysława Hensla. Za było: 11 osób, przeciw - 7, wstrzymujących się 

– 2. W wyniku uzyskania przez pierwszy z wniosków wymaganego poparcia, Wice-

przewodnicząca stwierdziła, że głosowanie nad drugim z wniosków jest w tej sytuacji 

bezzasadne. 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w systemie ankieter. Rada w gło-

sowaniu tajnym:  

 uprawnieni  
- 26 

głosowało  
- 24 

za:  

St. badawczo-dydak-
tyczne 

   

120   19 

140   5 

St. badawcze    

300   6 

350   9 

400   9 
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przyjęła dla pracowników badawczo-dydaktycznych wartość 120 pkt za publikacje na-

ukowe w czterech slotach. Za ustaleniem dla pracowników badawczych wartości 300 

pkt głosowało 6 osób, za wartością 350 pkt – 9 osób oraz za wartością 400 pkt – 9 

osób na 26 uprawnionych. 

Wiceprzewodnicząca zarządziła ponowne głosowanie w systemie Ankieter. 

Rada w głosowaniu tajnym (uprawnieni - 26, głosowało 24, za wartością 350 pkt – 14 

osób, za wartością 400 pkt – 10 osób) przyjęła ostatecznie wartość 350 pkt za publi-

kacje naukowe w czterech slotach dla pracowników badawczych. 

 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia kryteriów 

oceny naukowej działalności nauczycieli akademickich (po wprowadzonych zmianach) 

w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym:  

uprawnieni –  
26 

głosowało – 
24 (w tym 1 
brak zazna-
czonej odpo-
wiedzi) 

za – 20 przeciw – 2 wstrzymują-
cych się – 1 

przyjęła kryteria oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7. Powołanie recenzentów przewodzie doktorskim mgr. Artura Piątkowskiego 

 

  Sprawę zreferował prof. dr hab. Witold Chmielarz, przewodniczący Komisji dok-
torskiej. Komisja spośród 5 kandydatów -  prof. dr hab. Maciej Urbaniak; dr hab. Marcin 
Gospodarowicz, prof. SGH;  dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ; prof. dr hab. Wacław 
Szymanowski; dr hab. Arkadiusz Mariusz Kawa - wybrała 2 i są to:  
1.  Prof. dr. hab. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Zarządzania,  
Katedra Logistyki. Specjalizacja badawcza: zarządzanie łańcuchem dostaw, marke-
ting dóbr produkcyjnych, zarządzanie jakością, komercjalizacja technologii 
2. Dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie:  Kolegium Ekonomiczno-Społeczne,  Instytut Bankowości. Specjalizacja badaw-
cza: bankowość, finanse. 

Nikt ze zgromadzonych nie zgłosił zastrzeżeń, więc Wiceprzewodnicząca za-
rządziła głosowanie w systemie Ankieter. Rada w głosowaniu tajnym: 

 uprawnieni  
 

głosowało za  przeciw  wstrzy-
mujących 
się  

Prof. dr hab. Maciej 
Urbaniak 

20 18 18 0 0 

Dr hab. Marcin Gospo-
darowicz, prof. SGH 

20 18 (w tym 1 
brak  zazna-
czonej od-
powiedzi) 

17 0 0 

powołała recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Artura Piątkowskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

https://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=213816
https://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=213816
https://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=221479
https://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=221479
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8. Sprawy różne 

Wiceprzewodnicząca podziękowała wszystkim za współpracę w Radzie Nauko-

wej Dyscypliny. Prof. dr hab. Przemysław Hensel podziękował Wiceprzewodniczącej 

za przewodniczenie Radzie. 

Dr hab. Michał Zdziarski zgłosił wniosek w sprawie zgłoszenia dr hab. Aleksan-
dry Wąsowskiej do nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i na-
uki. 

Wiceprzewodnicząca przekazała informacje o możliwości ubiegania się o sty-

pendia z programu im. Bekkera  (NAWA). 

 

 

Na tym Wiceprzewodnicząca zakończyła obrady. 

 

Protokołowała: Iwona Oliwińska 

 

                                               Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 

                                                          Nauki o Zarządzaniu i Jakości: B. Glinka 

                   

 

 


