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1. Podstawy prawne i formalne recenzji 

Podstawą prawną wykonania recenzji dorobku naukowego, w tym wskazanego osiągnięcia 
naukowego, w postępowaniu w sprawie nadania dr Paulinie Malinowskiej stopnia doktora 
habilitowanego nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, jest art. 221 ust. 
5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 
zm.) oraz wymagania wobec osób ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 
określone w art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). 

Podstawą formalną wykonania recenzji jest pismo Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Barbary Jankowskiej nr BRAN/100/2021 
z dnia 1 kwietnia 2021 r., informujące mnie o powołaniu mnie na recenzenta w postępowaniu 
w sprawie nadania dr Paulinie Malinowskiej stopnia doktora habilitowanego. 

 

2. Dokumentacja będąca podstawą do sporządzenia recenzji 

Jako załączniki do pisma wspomnianego w pkt. powyższym przesłane zostały następujące 
dokumenty: 

- Wniosek dr Pauliny Malinowskiej z dnia 21 października 2020 roku o przeprowadzenie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości wraz z załącznikami: 

 - Dane wnioskodawcy, 

 - Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora, 

 - Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej, 

 - Wykaz osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny, 

 - Kopie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów, 
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 - Monografia zgłaszana jako osiągnięcie naukowe, 

 - Elektroniczna wersja wymaganych dokumentów (na płycie CD). 

Dodatkowym materiałem wykorzystanym do opracowania recenzji są: 

- oświadczenia współautorów publikacji naukowych o Ich procentowej partycypacji 
w opublikowanych tekstach – razem 23 dokumenty elektroniczne zawierające skany oświadczeń 11 
współautorów publikacji, 

- wybrane publikacje – razem 20 dokumentów elektronicznych. 

W. wym. dokumenty zostały przesłane jako załącznik (płyta CD) do pisma Przewodniczącej Rady 
Awansów Naukowych Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Barbary Jankowskiej 
nr BRAN/164/2021 z dnia 06 maja 2021 r.. 

 

3. Ocena spełnienia wymagania art. 219 ust. 1 pkt. 1, które określa, że stopień doktora 
habilitowanego nadaje się osobie, która posiada stopień doktora 

Jako załącznik do wniosku udostępniono kopię dokumentu:  Dyplom z dnia 15 lipca 2010 r. 
potwierdzający uzyskanie przez Panią Paulinę Malinowską stopnia naukowego doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. 

Na podstawie w. wym. dokumentu oceniam, że wymaganie art. 219 ust. 1 pkt. 1, które określa, że 
stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która posiada stopień doktora, jest spełnione.  

 

4. Ocena spełnienia wymagania art. 219 ust. 1 pkt. 2, które określa, że stopień doktora 
habilitowanego nadaje się osobie, która posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo 
artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny 

Jako osiągnięcie naukowe wskazane do oceny Kandydatka przedstawiła monografię „Jakość 
dermokosmetyków w ocenie konsumentów i ekspertów”. Wymaganie ustawowe określa, że stopień 
doktora habilitowanego nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej 1 monografię 
naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie 
było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 
2 lit. A. Monografia pt. „Jakość dermokosmetyków w ocenie konsumentów i ekspertów” została 
opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2020, które 
znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 29 września 
2020 r. w poz. 487.  

Monografia składa się z wprowadzenia, siedmiu rozdziałów, podsumowania, czterech załączników 
oraz spisów: literatury, tabel i rysunków, a także streszczenia w języku angielskim. Monografia 
przygotowana jest na 268 stronach.  

We wprowadzeniu zawarte zostały informacje dotyczące kontekstu merytorycznego pracy, w tym 
problematyki klasyfikacji dermokosmetyków, jako tzw. produktu z pogranicza, w przypadku których 
występują problemy z jednoznacznym zakwalifikowaniem do określonej grupy produktów. 
Wprowadzenie zawiera również określenie celu pracy, którym jest zidentyfikowanie i ocena różnicy 
w jakości dermokosmetyków w porównaniu do kosmetyków, przy uwzględnieniu cech produktów, 
oczekiwań i decyzji zakupowych konsumentów oraz opinii eksperckich. Autorka przyjęła siedem 
celów szczegółowych i sformułowała cztery hipotezy badawcze. W tabeli 1 przedstawione zostały 
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cele szczegółowe z wyszczególnieniem, jakie metody badawcze zostały wykorzystane do ich realizacji, 
a także opis zakresu podmiotowego, przedmiotowego, przestrzennego i czasowego. Tabela zawiera 
również informacje, w których rozdziałach monografii zaprezentowane zostały wyniki poszczególnych 
części procesu badawczego. W treści wprowadzenia czytelnik znajdzie również opis zawartości 
poszczególnych rozdziałów.  

W rozdziale 1 pt. „Znaczenie jakości produktów” Autorka zaprezentowała wyniki badań literatury 
w zakresie definiowania jakości i wskazała na mnogość sposobów definiowania tego pojęcia, a także 
na ewolucję tychże definicji w czasie. W podrozdziale 1.2 tekst został poświęcony porównaniu 
postrzegania jakości przez konsumentów i producentów, co zapewnia punkt wyjścia do zawartych 
w dalszych częściach pracy wyników badań opinii konsumentów i ekspertów zatrudnionych w branży 
kosmetycznej. Kolejny podrozdział zawiera treści dotyczące cech jakościowych produktów 
kosmetycznych na tle ewolucji pojęcia jakości w ujęciu towaroznawczym. Autorka zwróciła uwagę na 
konieczność spełnienia przez produkty obowiązkowych wymagań dotyczących jakości i wskazała akty 
prawne obowiązujące w Polsce, które określają wymagania dla wyrobów dopuszczonych do obrotu. 
Istotnym aspektem rozważań w tym punkcie było stwierdzenie konieczności optymalizowania jakości 
i spostrzeżenie dotyczące dopasowania wyrobu do upodobań klientów. Ostatni podrozdział w tej 
części pracy zawiera rozważania dotyczące metod badania cech jakościowych produktów 
kosmetycznych, które stanowią podstawę do zaprojektowania metodyki badawczej wykorzystanej na 
potrzeby przygotowania ocenianej monografii.  

W rozdziale 2 Autorka koncentruje się na zdefiniowaniu pojęcia dermokosmetyków i opisie sposobu 
komunikowania się producentów dermokosmetyków z konsumentami. Z punktu widzenia 
obowiązującego prawa dermokosmetyk to produkt kosmetyczny podlegający takim samym 
regulacjom jak wszystkie inne kosmetyki (str. 33-34) . Autorka przytacza definicję dermokosmetyku 
(str. 33), która wskazuje, że jest to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji określonych typów skóry 
i problemów skórnych, dystrybuowany wyłącznie w aptekach, jednak wskazuje, że w ostatnich latach 
kryterium miejsca sprzedaży nie ma zastosowania, ponieważ dermokosmetyki coraz częściej można 
spotkać w drogeriach. W treści zawarte zostały szczegółowe rozważania dotyczące pojęcia 
dermokosmetyku, jednak w mojej ocenie brakuje jasnego sformułowania jakie produkty 
kosmetyczne mogą być uznane za dermokosmetyki. Po lekturze tekstu rozdziału 2 monografii 
rozumiem, że dermokosmetyki to kategoria  produktów kosmetycznych, wyróżniana głównie na 
podstawie komunikacji marketingowej i miejsca sprzedaży (apteki i wydzielone miejsca 
w drogeriach). W dalszej części rozdziału 2 Autorka koncentruje się na przedstawieniu 
funkcjonowania rynku dermokosmetyków ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji 
marketingowej, a zwłaszcza komunikowania aspektów jakościowych. Z punktu widzenia pozytywnej 
oceny znaczenia wkładu do rozwoju dyscypliny oceniam, że zaprezentowane wyniki badań dotyczące 
komunikacji w zakresie filozofii i misji wybranych marek kosmetycznych oraz charakterystyki 
i przykładów przekazów marketingowych dermokosmetyków, warunek ten spełniają.  

Treść rozdziału 3 poświęcona jest analizie problemu tzw. produktów z pogranicza na przykładzie 
komunikacji marketingowej dermokosmetków. Autorka przytacza definicję produktu z pogranicza 
(str. 50) i podaje, że są to produkty spełniające kryteria więcej niż jednej kategorii oraz wskazuje 
sytuacje, kiedy ten sam produkt jest różnie klasyfikowany w różnych krajach Unii Europejskiej. 
Zawarte w treści podrozdziału 3.1 informacje dotyczące aktów prawnych, mających zastosowanie 
w sytuacji rejestracji produktów z pogranicza oraz opis zagadnienia w odniesieniu do 
dermokosmetyków, gdzie rozważana jest granica pomiędzy kosmetykiem i lekiem uznaję za istotną 
wartość dodaną, którą niesie oceniana monografia. Ważne stwierdzenie zawiera ostatni akapit 
podrozdziału 3.3 (str. 61), z którego wynika, że deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych 
muszą być zgodne z prawem i nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd w zakresie skutków ich 
działania. Jest to wstęp do części poświęconej analizie zgodności komunikacji marketingowej 
dermokosmetyków i kosmetyków z ustawodawstwem kosmetycznym. Autorka wskazała, że część 
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sformułowań na opakowaniach i w deklaracjach dotyczących zarówno kosmetyków, jak i 
dermokosmetyków budzi wątpliwości w kontekście oddziaływania leczniczego, jednocześnie 
zidentyfikowała różnicę pomiędzy komunikacją dotyczącą kosmetyków i dermokosmetyków. Wg 
Autorki sformułowania w deklaracjach dot. dermokosmetyków są bardziej zwięzłe, krótsze i mniej 
liczne niż w przypadku kosmetyków. Pomimo zidentyfikowanych przez Autorkę ograniczeń 
związanych z wynikami tej analizy pozytywnie oceniam pomysł na przeprowadzenie tej części badań 
i interpretację ich wyników.  

Rozdział 4 jest poświęcony zagadnieniu analizy oferty rynkowej producentów dermokosmetyków 
i kosmetyków przeciwtrądzikowych. Autorka uzasadniła wybór stwierdzając, że są to produkty bardzo 
popularne na rynku, a problem na który mają mieć wpływ, tj. trądzik i skóra z niedoskonałościami, 
jest powszechny. Autorka wybrała do analizy 140 produktów z 19 linii dermokosmetycznych i 135 
produktów z 18 linii kosmetycznych do pielęgnacji skóry trądzikowej. W tabeli 6 (str. 68) 
przedstawione zostały etapy analizy oferty rynkowej producentów wybranych dermokosmetyków 
i kosmetyków, które zawierają m.in. wskazania do stworzenia podziału wg podstawowych form 
fizykochemicznych oraz funkcji. Podrozdział 4.1 poświęcony jest analizie form fizykochemicznych 
dermokosmetyków i kosmetyków przeciwtrądzikowych, na podstawie której Autorka wyciąga 
wnioski dot. różnic pomiędzy ofertą rynkową dermokosmetyków i kosmetyków, zwracając uwagę na 
większą dostępność w grupie dermokosmetyków produktów do codziennej pielęgnacji oraz 
preparatów skoncentrowanych. Podrozdział 4.2 zawiera analizę składników aktywnych 
dermokosmetyków i kosmetyków przeciwtrądzikowych. Na zakończenie rozdziału Autorka wyciąga 
wnioski dotyczące podobieństw i różnic pomiędzy dermokosmetykami, a kosmetykami, co 
z towaroznawczego punktu widzenia, w mojej ocenie, stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny 
nauk o zarządzaniu i jakości.  

W rozdziale 5 tematem rozważań była rola jakości w procesie zakupu dermokosmetyków oraz 
zidentyfikowanie różnicy w postrzeganiu jakości dermokosmetyków sprzedawanych w aptekach 
w porównaniu do kosmetyków sprzedawanych w drogeriach. Metoda przeprowadzenia badań 
została opisana w podrozdziale 5.1., opisano również cechy grupy 553 respondentek, które brały 
udział w badaniu. Kolejny podrozdział zawiera wyniki badań determinant wyboru dermokosmetyków 
w aptece zamiast kosmetyków w drogerii. Wyniki badań wskazują ważność poszczególnych 
determinant w procesie zakupu, a w dalszej części na cechy demograficzne, które mają istotny wpływ 
na wybór dermokosmetyków zamiast kosmetyków. Kolejna część tekstu poświęcona jest zagadnieniu 
preferencji konsumenckich dotyczących marek dermokosmetyków i zawiera syntetycznie ujęte 
wyniki badań, które wskazują cechy demograficzne istotne z puntu widzenia wyboru konkretnych 
marek dermokosmetyków. W podrozdziale 5.4 Autorka zajęła się determinantami podejmowania 
decyzji zakupowych przez konsumentki wybierające konkretne dermokosmetyki w aptece. Na rys. 18 
przedstawione zostały wyniki oceny ważności poszczególnych czynników skłaniających badane 
konsumentki do wyboru konkretnego dermokosmetyku w aptece. Cechy i właściwości produktu są 
najważniejszą determinantą zakupową. Kolejny podrozdział poświęcony jest jakości jako 
determinancie w procesie zakupu dermokosmetyków, gdzie Autorka stwierdza, że przekonanie 
o wyższej jakości dermokosmetyków i postrzegana jakość produktu są kluczowymi determinantami 
decydującymi o wyborze dermokosmetyku zamiast kosmetyku. Tekst rozdziału 5 wypełniony jest 
wynikami badań, które mogą być wykorzystane przez producentów dermokosmetyków do 
doskonalenia swoich produktów i metod komunikacji z klientami. Wyniki badań zawarte 
w rozdziale 5 z towaroznawczego punktu widzenia,  w mojej ocenie, stanowią istotny wkład w rozwój 
dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.  

Rozdział 6 jest poświęcony analizie czynników określających jakość dermokosmetyków w ujęciu 
porównawczym pomiędzy ocenami konsumentów i ocenami ekspertów zatrudnionych w branży 
kosmetycznej. W ocenie konsumentek na jakość dermokosmetyków składają się przede wszystkim 
brak niepożądanych reakcji skóry po zastosowaniu produktu, skuteczność w pielęgnacji skóry 
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problemowej, bezpieczeństwo dla zdrowia, brak potencjalnych alergenów, zawartość wysoce 
zaawansowanych składników aktywnych oraz właściwości pielęgnacyjne zgodne z deklaracjami 
producenta na opakowaniu. Oceny ekspertów stanowią treść podrozdziału 6.2 , w którym Autorka 
przedstawiła metodę badawczą oraz charakterystykę grupy 58 respondentów, a także 
zidentyfikowała cechy, które w opinii ekspertów odróżniają dermokosmetyki od kosmetyków (str. 
123). Ciekawym ujęciem wyników badań jest przedstawienie różnić w opiniach osób pracujących 
w różnych działach przedsiębiorstw kosmetycznych. Treść następnego podrozdziału zawiera 
porównanie opinii konsumentek i ekspertów na temat jakości dermokosmetyków. Autorka wysnuwa 
wniosek, że opinie na temat 8 z 9 cech demokosmetyków odróżniających je od kosmetyków różniły 
się istotnie między konsumentkami i ekspertami. Różnice te są również widoczne w badaniach na 
temat ważności poszczególnych czynników określających jakość dermokosmetyków (tab. 25). Wyniki 
badań zawarte w rozdziale 6 z towaroznawczego punktu widzenia,  w mojej ocenie, stanowią istotny 
wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. 

Tytuł rozdziału 7 monografii brzmi: „Jakość sensoryczna dermokosmetyków i kosmetyków”, a jego 
treść odnosi się do wyników badań cech sensorycznych. W podrozdziale 7.1 zawarty został opis 
procedury badawczej oceny dokonywanej przez przeszkolony zespół oceniających, określony został 
przedmiot badań – siedem dermokosmetyków i siedem kosmetyków, Autorka zdefiniowała wyróżniki 
jakościowe kremów matujących (m.in. jednolitość, przyczepność, efekt poduszki inne) i sposób 
wykonania ich oceny oraz określiła współczynniki ważkości wyróżników jakościowych. Następnie 
zaprezentowane zostały oceny wyróżników jakościowych dermokosmetyków, ogólne oceny jakości 
dermokosmetyków i ogólne oceny poszczególnych wyróżników jakościowych (tab. 30-32). Kolejna 
tabela (nr 33) zawiera wyniki badania istotności różnic między poszczególnymi ocenami wyróżników 
jakościowych dermokosmetyków. Następny prezentowany apsekt badań to korelacje między 
ocenami poszczególnych wyróżników jakościowych dermokosmetyków a ich ogólną oceną jakości 
(tab. 34). Podrozdział  7.1.2 kończy się tekstem zawierającym wnioski dotyczące wyróżników 
jakościowych, które są skorelowane z ogólną oceną jakości dermokosmetyków. Kolejna część, tj. 
podrozdział 7.1.3 dotyczy oceny wyróżników jakościowych i ogólnej jakości kosmetyków, a wyniki 
badań są prezentowane w sposób analogiczny do dermokomsetyków opisanych uprzednio. 
Podrozdział 7.1 jest zakończony porównaniem jakości sensorycznej dermokosmetyków 
i kosmetyków. Wnioski z porównania to m.in. stwierdzenie, że eksperci lepiej oceniali 
dermokosmetyki pod względem wyróżników jakościowych takich jak jednolitość, przyczepność, 
konsystencja i rozprowadzanie. W ogólnej ocenie jakości nie zostały zidentyfikowane istotne różnice 
pomiędzy dermokosmetykami a kosmetykami. Podrozdział 7.2 dotyczy oceny jakości sensorycznej 
dermokosmetyków i kosmetyków przez panel konsumencki. Przedmiotem badań było sześć 
produktów (trzy dermokosmetyki i trzy kosmetyki). Badania prowadzone były w kontekście sześciu 
wyróżników jakościowych. Autorka uzasadniła ograniczenie zakresu badań brakiem przeszkolenia 
uczestników panelu oraz brakiem próbek referencyjnych. Badania były prowadzone w kontekście 
m.in. preferencji konsumenckich, zwyczajów zakupowych, cech idealnego kremu matującego 
i wyróżników jakościowych. Ostatni podrozdział 7.3 zawiera porównanie eksperckich 
i konsumenckich ocen jakości sensorycznej dermokosmetyków i kosmetyków. Wynikiem tego 
porównania jest m.in. stwierdzenie, że eksperci wyżej oceniali każdy wyróżnik jakościowy 
dermokosmetyków i kosmetyków niż konsumentki. Ważnym wnioskiem jest, że w ślepych testach 
jakości sensoryczna dermoskosmetyków nie odbiega istotnie od jakości sensorycznej kosmetyków, 
ani w ocenie konsumentek, ani ekspertów. Wyniki badań zawarte w rozdziale 7 z towaroznawczego 
punktu widzenia,  w mojej ocenie, stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu 
i jakości. 

Monografia zawiera podsumowanie, w którym Autorka zawarła ocenę realizacji postawionych celów 
badawczych i dokonała weryfikacji hipotez badawczych. Następnie ujęte w treści są cztery załączniki, 
które pokazują nieujęte w treści rozdziałów wyniki badań (zał. 1 i zał. 4) oraz wykorzystane 
w badaniach kwestionariusze (zał. 2 i zał. 3). Kolejnym elementem jest spis literatury zawierający 
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ponad 150 pozycji. Pewną usterką tej części jest brak wyróżnienia sekcji źródeł internetowych. Po 
spisie literatury zamieszczone zostały spisy tabel rysunków ora streszczenie w języku angielskim. 

Na podstawie powyższego stwierdzam, że wymaganie ustawowe, które określa, że stopień doktora 
habilitowanego nadaje się osobie, która posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, 
stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, zarówno w sensie formalnym, jak 
i merytorycznym, jest spełnione.  

Określenie znacznego wkładu w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości znajduje się w treści 
akapitów poświęconych poszczególnym częściom monografii. 

 

5. Ocena spełnienia wymagania art. 219 ust. 1 pkt. 3, które określa, że stopień doktora 
habilitowanego nadaje się osobie, która wykazuje się istotną aktywnością naukową albo 
artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, 
w szczególności zagranicznej 

W załączniku nr 3 do wniosku o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego, tj. Autoreferacie 
przedstawiającym opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej zawarte zostały 
następujące informacje: 

- zestawienie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora (str. 26), w którym Autorka 
zadeklarowała następujące osiągnięcia: trzy publikacje naukowe w czasopismach indeksowanych w 
bazie JCR (impact factor 2,662), dwie monografie, dwanaście rozdziałów w monografiach, czterdzieści 
dziewięć publikacji naukowych w pozostałych czasopismach, trzynaście publikacji w materiałach 
konferencyjnych oraz osiem recenzji artykułów, 

- wykaz opublikowanych monografii z opisem współautorskiej monografii pt. Opakowania 
kosmetyków – aspekty towaroznawcze i marketingowe, opublikowanej w roku 2014 przez 
Wydawnictwo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniuntur, 

- wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach, m.in. z opisem rozdziałów w monografiach 
opublikowanych przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksloatacji PIB  w Radomiu, 

- wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych, m.in. z opisem artykułu 
współautorskiego pt. Commercial plant extracts may act as antioxidants or pro-oxidants in cosmetic 
emulsions based on argan oil, opublikowanym w roku 2017 w Journal of Cosmetic Science, 

- informacja o wystąpieniach na międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych, m.in. 
z opisem wystąpienia współautorskiego pt. Plant extracts as antioxidants in cosmetic emulsions na 
konferencji 25th International Conference of Polyphenols w roku 2010 we Francji. 

Analiza ilościowa i jakościowa aktywności naukowej wskazuje na przeważający udział aktywności 
krajowej z przykładami aktywności na arenie międzynarodowej. Informacje naukometryczne zawarte 
na str.25 autoreferatu wskazują na potencjał do doskonalenia w tym zakresie, jednak są 
wystarczające do pozytywnej oceny dorobku naukowego Kandydatki. 

Na podstawie w. wym. informacji oceniam, że wymaganie art. 219 ust. 1 pkt. 3, które określa, że 
stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która wykazuje się istotną aktywnością naukową 
albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, 
w szczególności zagranicznej, jest spełnione.  
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6. Wniosek końcowy 

Na podstawie analizy dostarczonej przez Kandydatkę dokumentacji, oceniam, że wszystkie 
wymagania wobec osób ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego określone 
w art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1668 ze zm.) są spełnione.  

 

 

 

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UEW 
 


