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Ocena 

osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktyczno-popularyzatorskich, organizacyjnych  

i międzynarodowych dr inż. Anetty Barskiej na potrzeby postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia (obecnie w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse) 

 

Wstęp  

 

Podstawą do wykonania oceny jest pismo prof. dr hab. Kazimierza Krzakiewicza, 

Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 

2019 roku w sprawie opracowania recenzji dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-

organizacyjnego i współpracy międzynarodowej dr inż. Anetty Barskiej, która ubiega się  

o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny eko-

nomia (obecnie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse) wraz  

z dokumentacją wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Kandydatki.
1
   

Przedłożona dokumentacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządze-

niu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów 

oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 

2011, poz. 1165) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodzie doktorskim, postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytu-

łu profesora (Dz. U. 2016, poz. 1586). Obejmuje ona: wniosek z dnia 4 lutego 2019 roku  

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dys-

cyplinie ekonomia oraz siedem załączników zawierających: dane kontaktowe Habilitantki 

(zał. 1), potwierdzoną kopię dyplomu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie eko-

nomii (zał. 2), autoreferat Kandydatki w języku polskim i angielskim (zał. 3 i 4), wykaz do-

robku habilitacyjnego obejmujący wykaz opublikowanych prac naukowych, wskaźnik doko-

nań naukowych oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i po-

pularyzacji nauki (zał. 5), oświadczenie Habilitantki o nieubieganie się o nadanie stopnia dok-

tora habilitowanego w przeszłości (zał. 6). Ostatni załącznik stanowi płyta CD z elektroniczną 

wersją wymaganych dokumentów. Ponadto Habilitantka dołączyła oryginalny egzemplarz 

monografii swojego autorstwa pt. „Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych 

produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowa-

cji”, wydany nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2019 roku. 

Praca ta została wskazana przez Kandydatkę jako główne osiągnięcie naukowe w ujęciu art. 

                                                           
1
 Dokumentację otrzymałem w dniu 19.06.2019 roku. 
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16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowym i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 ze zm. w Dz. U. 2016, poz. 

1311). W dostarczonych dokumentach znalazły się także informacje dotyczące aktualizacji 

danych zawartych w autoreferacie, wybrane publikacje wskazane jako reprezentatywne dla 

dorobku przedstawionego w autoreferacie oraz zbiór kserokopii pozostałego dorobku publi-

kacyjnego Habilitantki wraz z dokumentami potwierdzającymi wybrane osiągnięcia przed-

stawione w autoreferacie.  

Uznania godnym jest staranność dokumentacji przygotowanej przez Kandydatkę, za-

równo pod względem formalnym, jak i merytorycznym.   

 

1. Informacja o przebiegu edukacji i zatrudnienia Habilitantki   

 

 Dr inż. Anetta Barska urodziła się 11 sierpnia 1971 roku w Gubinie. Studiowała na 

Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Gó-

rze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), gdzie w 1995 roku, po ukończeniu studiów magi-

stersko-inżynierskich, została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Organizacji  

i Zarządzania macierzystej uczelni, późniejszej Politechnice Zielonogórskiej, a od września 

2001 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracę doktorską pt. 

„Rola strategii marketingowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego 

na przykładzie województwa lubuskiego” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. inż.  

Stanisława Urbana. W dniu 24 maja 2002 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicz-

nych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Tury-

styki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Wydział Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej 

Górze). Swoją działalność naukowo-dydaktyczną rozwijała i rozwija nadal na Wydziale Eko-

nomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Złożyła oświadczenie upoważniające 

Uniwersytet Zielonogórski do zaliczenia jej, z dniem 1 stycznia 2019, do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową w dyscyplinie ekonomia i finanse.  

 Ponadto w latach 2002 – 2014 Habilitantka była zatrudniona na stanowisku adiunkta 

na Wydziale Ekonomii i Handlu Międzynarodowego w Zachodniej Wyższej Szkole Handlu  

i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze. W latach 2005-2009 w jednostce tej pełniła 

funkcję Dziekana Wydziału, a w latach 2008-2009 Kierownika Studiów Podyplomowych 

Gospodarka Nieruchomościami.    

 

2. Opinia na temat osiągnięcia naukowego spełniającego wymagania art. 16 ust. 2 Usta-

wy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowym i tytule naukowym oraz o stop-

niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 ze zm. w Dz. U. 2016, poz. 1311 ).   

 

 Osiągnięciem naukowym, wskazanym przez dr inż. Anettę Barską, jest publikacja pt. 

„Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na 

obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji”, wydana przez Oficynę Wy-

dawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2019 roku. Recenzji wydawniczej tej pracy do-

konali prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz prof. dr hab. 

inż. Ewa Babicz-Zielińska (Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku). Opiniowana dysertacja, 
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podobnie jak większość rozpraw naukowych tego rodzaju, ma charakter rozbudowanego, sa-

modzielnie opracowanego studium teoretyczno-empirycznego, co trzeba podkreślić, propor-

cjonalnie ujmującego oba wątki. Praca liczy 303 strony, składa się ze wstępu, czterech roz-

działów, zakończenia, bibliografii oraz liczącego 11 stron aneksu zawierającego wykorzysta-

ny kwestionariusz ankiety. Wykorzystanego scenariusza wywiadu zogniskowanego Autorka 

nie zamieściła.  

 Przedłożona do oceny publikacja jest przykładem kompleksowego opracowania  

i usystematyzowania wiedzy na temat postaw konsumentów pokolenia Milenium (Y) wobec 

innowacji na rynku produktów żywnościowych, a także wieloaspektowym studium zachowań 

rynkowych tego pokolenia. Autorka dobrze uzasadniła ważność tematu. Istotnie, istnieją już 

opracowania podejmujące temat postaw i zachowań konsumentów na rynku produktów żyw-

nościowych, ale brak pracy, która skupiałaby się w sposób szczególny na konsumentach po-

kolenia Y, pokolenia ludzi młodych (19-31 lat), którzy tak naprawdę dopiero wchodzą na 

rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, zakładają swoje gospodarstwa domowe, podejmują pra-

cę zawodową. Pozyskana dzięki niej wiedza może być także praktycznie użyteczna zgodnie, 

jak słusznie zauważa Autorka we Wstępie (s.9),  z zasadami nowego pragmatyzmu w ekono-

mii, zgodnie z którymi ekonomia może i powinna sterować rozwojem realnej gospodarki 

opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Uważam zatem, że recenzowana dysertacja 

jest w dużym stopniu nowatorska i wypełnia istniejącą lukę piśmiennictwa, co w świetle 

ustawy o stopniach i tytułach naukowych jest bardzo ważnym stwierdzeniem.  

 W mojej opinii tytuł pracy jest zbyt długi i przez to mało komunikatywny. Habilitant-

ka chciała zapewne bardzo precyzyjnie określić obszar swoich rozważań. Wystarczyło jednak 

uczynić to w zakresach przedstawianej dysertacji. Nie trzeba o wszystkim mówić w tytule. 

Właściwej percepcji nie pomaga także szata graficzna strony tytułowej książki.  

Postawione cele sformułowane zostały prawidłowo. Autorka przyjęła, że głównym ce-

lem pracy będzie identyfikacja oraz eksploracja zachowań konsumentów pokolenia Milenium 

na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na terenach przygranicznych oraz wyod-

rębnienie typów  konsumentów. Logicznie sformułowała i konsekwentnie zrealizowała osiem 

szczegółowych celów poznawczych (s.10) oraz cel aplikacyjny, którym było wskazanie mar-

ketingowych instrumentów kształtowania proinnowacyjnych zachowań konsumentów ade-

kwatnych do ich typów. Osiągnięcie celów poznawczych oraz celu aplikacyjnego wymagało 

opracowania autorskiej koncepcji badań oraz niezbędnych narzędzi badawczych (cel meto-

dyczny).    

 W odniesieniu do celu głównego pracy, Habilitantka sformułowała hipotezę główną, 

stanowiącą przypuszczenie, że „zachowania konsumentów generacji Y – zamieszkujących 

obszary przygraniczne Polski, Niemiec, Czech i Słowacji – są heterogeniczne”. Rozwinięciem 

hipotezy głównej jest sześć hipotez cząstkowych, których empiryczna weryfikacja przedsta-

wiona została w rozdziałach trzecim i czwartym rozprawy. 

 W strukturze pracy można wyróżnić dwie jej części: teoretyczną i empiryczną.  

W części teoretycznej Autorka dokonała krytycznego przeglądu dorobku literaturowego opi-

sującego problematykę zachowań konsumentów, teoretycznego ujęcia procesu dyfuzji i adop-

cji innowacji, a także wyników badań uzyskanych przez innych autorów. Studia literaturowe 

Habilitantka przeprowadziła w oparciu o ważne i bardzo liczne pozycje polsko- i angloję-

zyczne. Z uwagi na interdyscyplinarny problem pracy, Autorka wykorzystała dorobek nau-
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kowy zgromadzony w ramach nie tylko różnych nurtów ekonomii, zwłaszcza ekonomii be-

hawioralnej, ale również innych nauk: socjologii, psychologii czy w obszarze marketingu.  

W części empirycznej Habilitantka zaprezentowała wyniki badań własnych, mających charak-

ter zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Autorka na potrzeby swojej pracy wykorzystała dwie 

różne metody pozyskiwania informacji pierwotnych: ankietę (internetową, audytoryjną) oraz 

wywiad (wywiad zogniskowany). Autorka wykorzystała w swoich badaniach triangulację 

metod badawczych, gromadząc, analizując i łącząc w jednym programie badawczym zarówno 

dane ilościowe, jak i jakościowe. Badania miały także charakter badań komparatywnych, 

przeprowadzone zostały bowiem w jednym czasie na polskim, niemieckim, czeskim i słowac-

kim rynku produktów żywnościowych, z wykorzystaniem tych samych metod i narzędzi po-

miarowych. Uwzględniając problem ekwiwalencji w badaniach międzynarodowych, przy 

opracowaniu narzędzia Habilitantka zastosowała tłumaczenie zwrotne. Pozwoliło jej to na 

zebranie danych na temat postaw i zachowań konsumentów pokolenia Milenium na rynku 

produktów żywnościowych, w szczególności wobec innowacyjnych produktów żywnościo-

wych. Dokonała tego z perspektywy procesu dyfuzji i adopcji innowacji.  Do analizy pozy-

skanych danych wykorzystała statystyki opisowe, test niezależności 
2
 Pearsona, skorygowa-

ny współczynnik kontyngencji C Pearsona, statystyczne analizy wielowymiarowe: analizę 

korespondencji i analizę skupień (metodą Warda) oraz eksploracyjną analizę czynnikową. 

Wykonane przez Habilitantkę badania oraz poziom przeprowadzonych analiz dowodzą jej 

dużej sprawności badawczej i analitycznej.   

 Gruntowne studia literaturowe i związana z nimi refleksja naukowa, umożliwiająca 

właściwe postawienie problemu naukowego (i badawczego), wartościowy i obfity materiał 

empiryczny, wreszcie właściwie dobrane metody badawcze i metody analiz danych pozwoliły 

Autorce osiągnąć w pełni cele badań i zweryfikować postawione hipotezy cząstkowe – umoż-

liwiając weryfikację hipotezy głównej. 

 Opiniowana rozprawa napisana jest poprawnie, logiczna jest również struktura treści. 

Jak już napisano wcześniej, tworzy ją wstęp, dwa rozdziały teoretyczne, dwa rozdziały empi-

ryczne, zakończenie i aneks metodyczny. Habilitantka posłużyła się w swej pracy aż 70 ry-

sunkami i 60 tabelami. Co w mojej opinii nie jest atutem, a wręcz wadą. Bibliografię rozpra-

wy zamieściła na 27 stronach. Tworzą ją 593 wydawnictwa książkowe i czasopiśmiennicze 

oraz 4 źródła elektroniczne. W strukturze bibliografii w niewielkim stopniu przeważają pozy-

cje polskojęzyczne, dużo jest prac stosunkowo nowych, wydanych po 2010 roku.     

 Rozdział pierwszy, zatytułowany „Teorie i modele rynkowych zachowań konsumen-

tów” to rozdział teoretyczny, wprowadzający w tematykę całej dysertacji. Habilitantka upo-

rządkowała w nim dotychczas prezentowane w literaturze przedmiotu stanowiska dotyczące 

zachowań rynkowych konsumentów, uwzględniając przy tym ich interdyscyplinarne podłoże. 

Następnie Autorka przedstawiła istotę zachowań konsumentów na przykładzie teoretyczno-

empirycznych modeli różnych autorów, zwracając także uwagę na kwestię uwarunkowań 

postępowania konsumentów na rynku żywności. Habilitantka w rozdziale pierwszym dokona-

ła także rekapitulacji dotychczasowej wiedzy na temat pokolenia Milenium. Autorkę należy 

pochwalić za logicznie i rzeczowo prowadzone wywody oraz za próbę usystematyzowania  

w porządku chronologicznym definicji pojęć zachowań konsumentów na rynku (tabela 1.1, s. 

19-20) oraz założeń do wybranych strukturalnych modeli zachowań konsumenta na rynku 

(tabela 1.3, s. 44-46). Spory niedosyt odczuwam natomiast po lekturze ostatniej części roz-



5 
 

działu. Dotyczyła ona  głównego podmiotu podjętych badań, który w mojej opinii został po-

traktowany przez Habilitantkę zbyt pobieżnie. Uważam, że zamiast powtarzać i rozrysowy-

wać znane powszechnie modele zachowań konsumentów warto było poświęcić więcej uwagi 

głównym aktorom dzieła – konsumentom pokolenia Milenium.   

 Innowacyjność w kontekście zachowań konsumentów na rynku, szczególnie na rynku 

produktów żywnościowych, stanowi treść drugiego rozdziału dysertacji. Pogłębionej analizie 

Autorka poddała dotychczas spotykane stanowiska dotyczące istoty innowacji oraz czynni-

ków warunkujących dyfuzje i adopcje innowacji. Dziwi, że nie odniosła się w tym miejscu do 

koncepcji innowacji P.F. Druckera, która stoi w jawnej opozycji do podejścia J.A. Schumpe-

tera. Ujęcia Schumpeterowskie i Druckerowskie można traktować jako dwa bieguny pojęcia 

innowacji. W tej części pracy Habilitantka omawia również dotychczasowe wyniki badań 

oceny innowacyjności sektora spożywczego w krajach Unii Europejskiej oraz zachowań kon-

sumentów wobec innowacji na rynku żywności. Rozszerzeniem głównego nurtu  podjętych  

w tym rozdziale rozważań stanowi analiza współczesnych trendów zachowań konsumentów, 

wskazujących możliwy ich wpływ na kierunki rozwoju innowacji na rynku produktów żyw-

nościowych.  

Przyjęte w tej części pracy rozstrzygnięcia są trafne i dowodzą dobrej orientacji Au-

torki w omawianej tematyce. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że Habilitantka dokonała 

nie tylko zręcznej kompilacji, przedstawiając w skondensowanej, syntetycznej formie poglądy 

i stanowiska innych autorów, lecz dokonała również ich systematyzacji. Część teoretyczna 

zawiera wiele intersujących materiałów bibliograficzno-analitycznych, przydatnych nie tylko 

dla celów analiz naukowych, ale i dydaktycznych (wykład monograficzny).   

W kolejnych rozdziałach Autorka zaprezentowała wyniki przeprowadzonych przez 

siebie badań pierwotnych. Mają one zatem zasadnicze znaczenie z punktu widzenia realizacji 

empirycznych celów pracy, jak i weryfikacji postawionych hipotez. W rozdziale trzecim, za-

tytułowanym „Uwarunkowania zachowań konsumentów generacji Y na rynku żywności  

w świetle badań własnych ”, w pierwszym jego punkcie Habilitantka bardzo rzetelnie przed-

stawiła metodykę wykonanych badań pierwotnych przedstawiając założenia metodyczne ba-

dań, sposób doboru próby, wybrane do analiz danych metody statystyczne oraz charaktery-

stykę respondentów. Kolejne punkty rozdziału trzeciego Autorka poświęciła na analizę uzy-

skanych wyników badań, którą kontynuowała na stronach ostatniego, czwartego rozdziału 

swojej dysertacji, zatytułowanego „Konsumenci pokolenia Milenium wobec innowacji na 

rynku produktów żywnościowych w świetle badań własnych”.    

Za szczególny walor tej części pracy uważam oryginalne, wieloetapowe badania wła-

sne tak o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, wykorzystujące różne metody badaw-

cze, umożliwiające – dzięki zastosowaniu triangulacji – uzyskanie rzetelnych wyników badań 

identyfikujących zachowania nabywcze badanych konsumentów generacji Y na rynku pro-

duktów żywnościowych oraz ich zachowania wobec innowacji. Uzyskane wyniki badań, stały 

się następnie materiałem dla szerokiej i intersującej analizy statystycznej. W efekcie powstało 

dzieło naukowe o bardzo dużym ładunku informacji i implikacjach praktycznych. Osobiście, 

za najbardziej wartościowy efekt przeprowadzonych analiz uważam typologię konsumentów 

generacji Y i ich zachowań wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych. Warto 

także podkreślić, że przedstawione w pracy analizy mają charakter analiz komparatywnych,  

a zgromadzone na ich potrzeby dane wymagały od Autorki zbudowania międzynarodowego 
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zespołu badawczego i przeprowadzenia ekwiwalencji narzędzi badawczych. O ile można by 

czynić Autorce jakiekolwiek zarzuty, to dotyczyłyby one przede wszystkim konstrukcji skal 

użytych w badaniu. W przypadku, gdy badacz decyduje się na zastosowanie skal porządko-

wych, zwykle opiera się na skalach przynajmniej pięciostopniowych, a najczęściej siedmio-

stopniowych. Habilitantka w swoim badaniu zastosowała skale czterostopniowe i trzystop-

niowe (np. s. 259 i s. 261). Duże wątpliwości budzi także sam opis poszczególnych stopni 

skali (s. 259). W mojej opinii jest to niewłaściwe rozwiązanie, skutkujące poważnym obniże-

niem jakości uzyskanych danych. Ponadto, zastosowane w badaniu skale stawiają pod zna-

kiem zapytania możliwości stosowania bardziej zaawansowanych analiz statystycznych, nie 

mówiąc już o takich prostych kwestiach, jak brak możliwości interpretacji wartości średniej. 

Za pewne uchybienie uznać także należy nie umieszczenie w pracy scenariusza wywiadu wy-

korzystanego w badaniach FGI oraz bardzo lakoniczny, by nie powiedzieć enigmatyczny, 

opis tych badań. Pewien dyskomfort poznawczy odczuwam także przy opisie metodyki badań 

ilościowych. Co konkretnie rozumie Autorka pod pojęciem ankiety elektronicznej? Czy Habi-

litantka rozsyłała kwestionariusze drogą mailową? A może uczestnicy logowali się przez in-

ternet na platformę badawczą typu Survey Monkey? Rozumiem natomiast, że uczestnikami 

badań prowadzonych techniką ankiety audytoryjnej były osoby studiujące w ośrodkach, gdzie 

prowadzone były badania? Ta kwestia też nie została do końca wyjaśniona. Uwagą natury 

polemicznej jest natomiast kwestia opisu metodyki podjętych badań. Może lepszym rozwią-

zaniem od zastosowanego, byłoby poświęcenie temu zagadnieniu osobnego rozdziału pracy? 

Ukazać byłoby w nim można nie tylko zastosowane przez Habilitantkę rozwiązania badaw-

cze, ale także rozwiązania innych badaczy zajmujących się problematyką zachowań rynko-

wych konsumentów, tak w kontekście badań dyfuzji i adopcji innowacji, jak i w kontekście 

badań międzynarodowych.       

W zakończeniu Autorka, na bazie przeprowadzonych studiów literaturowych i analiz 

wyników badań pierwotnych, wskazuje na implikacje teoretyczne, rekomendacje praktyczne 

oraz przyszłe kierunki badań i ich metodykę. Rozlicza się z postawionych celów i przyjętych 

hipotez. Prezentuje własną ocenę wkładu swojej dysertacji w rozwój nauk ekonomicznych. 

Co warte podkreślenia i pochwały, dr inż. Anetta Barska widzi także ograniczenia swoich 

badań, które opisuje na stronach 255 i 256. Omówienia ograniczeń badań wymagają zasady 

etyki naukowej, niestety nie wszyscy habilitanci o tym pamiętają.    

Po lekturze pracy za znaczący, oryginalny wkład Autorki opiniowanej rozprawy  

w rozwój nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii behawioralnej, a w szczególności za-

chowań podmiotów rynkowych uważam:  

 identyfikację luki teoretycznej i częściowe jej wypełnienie w obszarze zachowań nabyw-

czych pokolenia Milenium na rynku produktów żywnościowych oraz ich zachowań wo-

bec innowacji; 

 eksplorację, uporządkowanie i krytyczną analizę wiodących teorii wyjaśniających istotę 

innowacji, proces jej dyfuzji i adopcji oraz ustalenie uwarunkowań tych procesów;  

 stworzenie bogatego, interdyscyplinarnego zbioru informacji na temat tej sfery ludzkich 

zachowań oraz opracowanie bazy pojęć charakterystycznych dla tego konkretnego obsza-

ru analiz ekonomicznych, ubogacającego teorię zachowań konsumentów i służącego rów-

nież za punkt wyjścia dla kolejnych studiów w tym obszarze;  
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 realizację pierwszych, tak kompleksowych, międzynarodowych badań pierwotnych, doty-

czących postaw i zachowań konsumentów generacji Y na rynku innowacyjnych produk-

tów żywnościowych;  

 opracowanie empirycznej typologii konsumentów pokolenia Milenium określającej po-

stawy i oczekiwania tej grupy wobec innowacyjnych produktów żywnościowych oraz so-

cjodemograficznej charakterystyki poszczególnych typów;   

 identyfikację czynników sprzyjających kształtowaniu proinnowacyjnych postaw konsu-

mentów generacji Y na rynku żywności; 

 identyfikację kryteriów wyboru innowacyjnych produktów żywnościowych oraz skon-

struowanie modelu wartości innowacyjnego produktu żywnościowego;   

 wykazanie istnienia zależności między zachowaniami badanych konsumentów generacji 

Y wobec innowacji na rynku żywności a zmiennymi socjodemograficznymi oraz ustalenie 

uwarunkowań adopcji i dyfuzji innowacyjnego produktu żywnościowego wśród badanych 

na poziomie poszczególnych krajów;  

 zaproponowanie przykładowych zastosowań instrumentów marketingowych dla kształto-

wania proinnowacyjnych zachowań konsumentów adekwatnych do ich typów.       

Omawiania dysertacja posiada również istotne walory aplikacyjne, ponieważ znajo-

mość prawidłowości opisujących zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościo-

wych oraz czynników determinujących te zachowania jest warunkiem skutecznego i efektyw-

nego oddziaływania na konsumentów. Wiedza tego rodzaju jest potrzebna zarówno producen-

tom i sprzedawcom żywności, jak i wszelkim innym instytucjom rządowym i pozarządowym, 

których celem jest kształtowanie określonych postaw i zachowań konsumentów.       

Recenzowana dysertacja, tak pod względem merytorycznym, jak i edytorskim spełnia 

zatem wszelkie wymogi wartościowej rozprawy naukowej, adekwatnie ulokowanej we wła-

ściwym postępowaniu kwalifikacyjnym tj. postępowaniu habilitacyjnym. Niektóre uwagi 

dyskusyjne, czy to merytoryczne, czy redakcyjne, które można sformułować, nie obniżają 

wysokiej oceny naukowej tej pracy. Reasumując, w mojej opinii, monografia naukowa dr 

inż. Anetty Barskiej pt. „Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych 

produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Sło-

wacji” może być uznana za osiągnięcie naukowe spełniające wymagania art. 16 ust. 2 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowym i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 ze zm. w Dz. U. 2016, poz. 

1311 ).   

 

3. Opinia o pozostałych osiągnięciach naukowych Habilitantki  

 

 Dorobek naukowy Kandydatki zawiera się w liczbie 90 opublikowanych prac, w tym 

16 przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych i 74 po doktoracie, tj. od lipca 

2002 roku. Z tej liczby 31 pozycji Autorka przygotowała samodzielnie, i aż 43 we współau-

torstwie. Habilitantka była także redaktorką jednej i współredaktorką pięciu monografii nau-

kowych. Wśród artykułów opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora, w czasopismach 

naukowych blisko 60% stanowią artykuły w języku angielskim, a pośród materiałów konfe-

rencyjnych wskaźnik ten wynosi 90%. 
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 W wykazie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art.16 

ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowym i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 ze zm. w Dz. U. 2016, poz.  

1311 ), oprócz ocenionej już monografii, wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe oraz 

wspomnianych redakcji i współredakcji monografii naukowych, Habilitantka wymieniła 

(wśród pozycji po doktoracie):  

 4 monografie wieloautorskie wydane przez PWE oraz wydawnictwa uczelniane;  

 17 rozdziałów w monografiach naukowych, w tym autorstwo 10 rozdziałów i współautor-

stwo 7, opublikowanych nie tylko w wydawnictwach uczelnianych, ale też ogólnopol-

skich (PWE, Difin); dwa z tych rozdziałów opublikowane zostały w języku angielskim;  

 25 artykułów w czasopismach naukowych, w tym autorstwo 9 artykułów i współautor-

stwo 16, prace publikowane były tak w czasopismach uczelnianych, w czasopismach nau-

kowych o zasięgu ogólnopolskim (m.in. Handel Wewnętrzny, Zagadnienia Ekonomiki 

Rolnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa), jak i wydawanych za granicą, w tym 

3 opublikowane w czasopismach indeksowanych na liście A Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego (British Food Journal, Czech Journal of Food Sciences, European Food 

Research and Technology); 11 artykułów zostało napisanych w języku polskim, 14 w ję-

zyku angielskim;   

 16 recenzowanych publikacji naukowych w wydawnictwach ciągłych, w tym 11 napisa-

nych samodzielnie, a 5 we współautorstwie, prace publikowane były m.in. w Zeszytach 

Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zeszytach Nauko-

wych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Handlu  

i Usług w Poznaniu;  

 11 współautorskich recenzowanych publikacji konferencyjnych, w tym 10 w języku an-

gielskim. 

Ponadto Habilitantka była współautorką 12 ekspertyz, dokumentów strategicznych i innych 

prac niepublikowanych.  

 Trzeba tu podkreślić, że dorobek dr inż. Anetty Barskiej nie byłby tak liczny, gdyby 

nie jej wysoka aktywność naukowo-badawcza. Aktywność ta przejawiała się uczestnictwem 

w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym udziałem w projektach  

w ramach programów europejskich. Habilitantka odbyła łącznie kilka staży naukowych  

i szkoleniowych w krajowych (2) i zagranicznych (5) ośrodkach naukowych oraz jeden staż  

o charakterze praktycznym. Brała udział łącznie w 36 krajowych i międzynarodowych konfe-

rencjach naukowych i był to na ogół udział aktywny, Habilitantka wygłosiła podczas tych 

konferencji 24 referaty. Sześciokrotnie zapraszana była do komitetów naukowych konferencji 

międzynarodowych oraz rad naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism. Brała także 

udział w 7 projektach badawczych, realizowanych w ramach tzw. badań własnych i badań 

statutowych. Przygotowywała recenzje artykułów dla krajowych i zagranicznych czasopism 

naukowych.  

 Za swoją pracę naukową Habilitantka została wyróżniona czteroma nagrodami Rekto-

ra Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dwoma Rektora Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu  

i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze.    
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 Liczba publikacji naukowych, według baz Web of Science i Scopus wynosi 7, według 

Publish or Perish 62. Udokumentowana liczba cytowań przedstawiona przez Habilitantkę na 

dzień 04.02.2019 wynosi, według bazy Web of Science 13, według Scopus 16, a według Pu-

blish or Perish 138. Indeks Hirscha, według baz Web of Science i Scopus, wynosi 2; według 

Publish or Perish 6. Sumaryczny impact factor, według listy Journal Citation Reports (JCR), 

wynosi 4,339. Łączna liczba punktów za publikacje naukowe i redakcje naukowe, według 

Systemu Ewidencji Komputerowej Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, wynosi 

704 (bez podziału na współautorów) oraz 446,85 (z podziałem na współautorów). 

Podsumowując ilościową ocenę dorobku naukowego dr inż. Anetty Barskiej uważam, 

że jest to dorobek znaczący (mimo bardzo wielu pozycji przygotowanych we współautor-

stwie) i świadczy o jej dużej aktywności w zakresie upowszechniania wyników swojej pracy. 

Habilitantka po doktoracie opublikowała łącznie 74 różne prace naukowe, co daje średnio 4,5 

publikacji rocznie. Dorobek ten Kandydatka systematycznie powiększa, o czym informuje  

w aktualizacji danych, zawartych w Autoreferacie (Załącznik 7 do wniosku o wszczęcie po-

stępowania habilitacyjnego).       

 Oceniając wartość merytoryczną prac naukowych Habilitantki po obronie doktoratu 

stwierdzić trzeba, że jej dorobek ujęty według zainteresowań badawczych koncentruje się 

przede wszystkim na rynkowych zachowaniach konsumentów (nurt pierwszy) oraz na uwa-

runkowaniach decyzji nabywczych konsumentów (nurt drugi). Wspólnym mianownikiem obu 

nurtów jest rynek produktów żywnościowych. Nacisk na kategorię żywności związany był  

z prowadzonymi, w kolejnych latach pracy naukowej, projektami badawczymi. Oba nurty 

badawcze przenikają się wzajemnie, a z uwagi na to, że decyzje nabywcze są przecież jednym 

z elementów zachowania trudno tu mówić tak naprawdę o dwóch nurtach. Analizując tematy-

kę prac Habilitantki można bezsprzecznie stwierdzić, że problematyka zachowań konsumen-

tów na rynku oraz uwarunkowań ich decyzji nabywczych zajmuje wiodące miejsce w dorob-

ku naukowym dr inż. Anetty Barskiej. W tym obszarze mieści się także monografia Autorki, 

wskazana jako główne osiągnięcie naukowe. Jako osobny nurt badań z pewnością należy po-

traktować rozwój lokalny i regionalny. Publikacje powstałe w tym nurcie są rezultatem dzia-

łalności eksperckiej Habilitantki. Stanowią one bardzo interesujący głos w toczącej się dysku-

sji na temat działań, które należy podjąć, aby polityka regionalna była bardziej skuteczna  

i ukierunkowana na pożądane cele, sprzyjała spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, 

a jednocześnie podnosiła konkurencyjność regionów i odpowiadała na współczesne wyzwania 

rozwojowe. Przedstawiony dorobek uzupełniają pojedyncze opracowania pozostające poza 

głównym obszarem zainteresowań Kandydatki.      

Analizując dorobek naukowy Autorki pod kątem merytorycznym, dostrzegam w nim 

oryginalny wkład w systematyzowanie i rozwój wiedzy w zakresie zachowań konsumentów 

na rynku żywności, uwarunkowań decyzji nabywczych konsumentów oraz diagnozowania 

czynników rozwoju gospodarki w wymiarze lokalnym i regionalnym, z ukierunkowaniem na 

instrumenty wsparcia tego rozwoju. Publikacje naukowe Habilitantki charakteryzuje podej-

mowanie ważnych, z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, problemów. Problemy 

badawcze, podjęte w jej pracach, osadzone są bardzo dobrze w najnowszej literaturze przed-

miotu, z jednoczesnym położeniem dużego akcentu na badania i analizy empiryczne. W za-

prezentowanym do oceny dorobku Habilitantki odnalazłem problemy badawcze rozwiązane 

na podstawie własnych podejść badawczych, jak też wartościowych własnych badań nauko-
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wych. Przedstawiony do oceny dorobek naukowy publikowany był w znaczących i liczących 

się wydawnictwach, w tym w renomowanych czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. Ponad 1/3 prac opublikowana została w języku angielskim.  

 Dokonując podsumowania oceny jakościowej dorobku naukowego Habilitantki uwa-

żam, że jest to dorobek oryginalny, publikowane treści dotyczą ważnych, aktualnych proble-

mów ekonomicznych i społecznych, rozważanych w kontekście specjalnie zaprojektowanych 

i wykonanych badań empirycznych, prowadzonych w ramach prac zespołowych, a także in-

dywidualnych. W pracy naukowej Kandydatki dostrzegam ciekawość badawczą, umiejętność 

identyfikowania ważnych i interesujących problemów, dobrą znajomość literatury (nie tylko  

z zakresu ekonomii, ale i innych dyscyplin naukowych) oraz poprawność metodyczną.  

W konkluzji stwierdzam, że pozostały dorobek naukowy dr inż. Anetty Barskiej, 

tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym można ocenić jako znaczący i spełnia-

jący wymogi ustawowego wkładu do nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

(obecnie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse). Moja ocena 

jest jak najbardziej pozytywna.  

 

4. Ocena Habilitantki w sferze dorobku dydaktycznego, organizacyjnego, popularyza-

cji nauki i współpracy międzynarodowej 

 

Jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zachodniej Wyższej 

Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych  dr inż. Anetta Barska przygotowała i prowa-

dziła 5 przedmiotów na studiach I i II stopnia.
2
 Do przedmiotów tych opracowała sylabusy  

i materiały dydaktyczne: jest autorką, współautorką, redaktorką w sumie 8 recenzowanych 

materiałów dydaktycznych, w tym podręcznika pt. „Reklama wczoraj i dziś” wydanego przez 

wydawnictwo Difin w 2016 roku.  

Od niemal początku swojej kariery zawodowej Kandydatka prowadzi również zajęcia 

na studiach podyplomowych obejmujących swą tematyką problemy organizacji i zarządzania, 

pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi czy gospodarowania nieruchomościa-

mi.
3
 W latach 2016 – 2018 trzykrotnie brała udział w realizacji zajęć dydaktycznych w zagra-

nicznych uczelniach w ramach programu Erasmus +. Prowadziła tam zajęcia z zakresu za-

chowań konsumentów na rynku. W roku 2018 była koordynatorem i wykładowcą Akademii 

e-commerce, projektu realizowanego z partnerami biznesowymi. Dla biznesu prowadziła też 

wiele różnego rodzaju szkoleń.   

Działalność dydaktyczna Habilitantki realizuje się również w funkcji promotora prac 

dyplomowych. Dotychczas wypromowała już 87 licencjatów, 6 inżynierów i 17 magistrów. 

Była również promotorem prac słuchaczy studiów podyplomowych.  

W moim przekonaniu działalność dydaktyczną dr inż. Anetty Barskiej należy 

ocenić pozytywnie. Podejmując się prowadzenia wielu przedmiotów, w różnych uczelniach  

                                                           
2
 Habilitantka w swym autoreferacie na stronie 43 (Załącznik 3) wymienia następujące przedmioty: Zachowania 

konsumentów na rynku, Marketing, Internacjonalizacja i globalizacja, Badania rynkowe i marketingowe, Anali-

za rynku.  
3
 Habilitantka prowadzi zajęcia na sześciu różnych studiach podyplomowych: Zarządzanie systemami przemy-

słowymi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja i zarządzanie szkołą, Pozyskiwanie i zarzadzanie fundu-

szami europejskimi, Gospodarowanie nieruchomościami oraz Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia (Za-

łącznik 3, s. 43). 
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i na różnych ścieżkach kształcenia, zdobyła niezbędne doświadczenie do samodzielnej pracy 

w zakresie kształcenia kadr. Warte jest także podkreślenia, że Habilitantka ciągle podnosi 

swój warsztat naukowy i dydaktyczny biorąc udział w szkoleniach, seminariach i kursach 

doskonalących.     

W dorobku popularyzatorskim Habilitantki, oprócz łącznie 74 publikacji odzwiercie-

dlających jej dorobek naukowy, mieści się jej udział w 36 konferencjach naukowych, odby-

wających się w kraju i zagranicą. Podczas tych konferencji wygłosiła 24 referaty, zabierała 

także głos toczących się w dyskusjach.  

Ponadto, w ramach działalności popularyzującej naukę, Habilitantka prowadziła sze-

reg prezentacji skierowanych do różnych gremiów słuchaczy, odbywających się w ramach 

Festiwalów Nauki, Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademickiego Inkuba-

tora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego czy debat studenckich organizowa-

nych przez Europejskie Forum Studentów AEGEE. Habilitantka propaguje także wiedzę eko-

nomiczną wśród społeczności wiejskich, m.in. poprzez współpracę z Lubuską Izbą Rolniczą. 

Promuje również ideę uczenia się przez całe życie, poprzez udział m.in. w inicjatywach Cen-

trum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze czy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Do działań popularyzujących naukę zaliczyć także należy udział w projekcie rozwoju 

czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe PTE Zielona Góra, realizowanego ze środków Mi-

nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywność dr inż. Anetty Barskiej w zakresie 

popularyzacji nauki jest zatem również godna uznania.  

Osiągnięcia organizacyjne Habilitantki postrzegam również pozytywnie. Dr  

inż. Anetta Barska ma doświadczenie w różnych pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego. Szczególnie widoczne jest one w obszarze organizacji krajowych  

i międzynarodowych konferencji naukowych. Kandydatka była członkiem 13 komitetów or-

ganizacyjnych takich konferencji. Od 2012 roku jest też członkiem wydziałowego zespołu do 

spraw promocji. W latach 2012-2013 brała udział w pracach wydziałowego zespołu do spraw 

Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Była także współorganizatorką wielu wydarzeń na rzecz 

środowiska lokalnego m.in. Festiwalów Nauki, Perspektyw Maturzysty czy Dni Otwartych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

Współorganizowanie międzynarodowych konferencji naukowych (3) oraz udział  

w konferencjach za granicami kraju (5) to z kolei przykłady aktywności Habilitantki na forum 

międzynarodowym. Ponadto, o czym już wspominano, Kandydatka zrealizowała pięć zagra-

nicznych staży naukowych i szkoleniowych. Była także uczestnikiem trzech wyjazdów  

w ramach programu Erasmus +. Nawiązane kontakty umożliwiły jej m.in. wykonanie mię-

dzynarodowych badań do wskazanej jako główne osiągnięcie rozprawy habilitacyjnej. Szko-

da, że Habilitantka nie buduje swojej sieci naukowo-badawczej przez międzynarodowe orga-

nizacje naukowe. W mojej ocenie obecne doświadczenie międzynarodowe dr inż. Anetty 

Barskiej, choć jeszcze niezbyt znaczące, stanowi dobry początek dla dalszego rozwoju jej 

aktywności naukowej i dydaktycznej w skali międzynarodowej. 

  Konkludując, dr inż. Anetta Barska umiejętnie łączy pracę naukowo-badawczą 

z obowiązkami dydaktycznymi nauczyciela akademickiego oraz pracami organizacyj-

nymi na Uczelni, działalnością w programach edukacyjnych i na rzecz otoczenia spo-

łeczno-gospodarczego, a także popularyzacją nauki zarówno w wymiarze krajowym, jak 
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i międzynarodowym. Moja ocena jej aktywności w wymienionych obszarach jest jak 

najbardziej pozytywna.  

 

Ocena końcowa   

 

 Zarówno wysoka ocena monografii naukowej Habilitantki pt. „Konsumenci pokolenia 

Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych 

Polski, Niemiec, Czech i Słowacji”, jak i dorobku naukowego, powstałego po otrzymaniu 

stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych świadczą o ponadprzeciętnych osiągnię-

ciach Kandydatki do najwyższego stopnia naukowego. Osiągnięcia te, w szczególności za-

warte we wskazanej monografii naukowej, wnoszą, moim zdaniem, znaczący wkład w rozwój 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Stanowią one wyraz dojrzałości naukowej 

Autorki, jej umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów istotnych nie tylko w ba-

daniach naukowych, ale i w praktyce życia gospodarczego. Są także dowodem wielkiego na-

kładu pracy i zaangażowania w rozwijanie własnych kompetencji w zakresie wybranej spe-

cjalności naukowej i warsztatu badawczego.  

Wyrażam zatem przekonanie, że opiniowana praca, łącznie z dorobkiem naukowym 

oraz pozostałymi podniesionymi w tej ocenie aktywnościami Habilitantki, odpowiada 

ustawowym wymogom stawianym procedurze postępowania habilitacyjnego. Popieram 

wniosek o nadanie dr inż. Anecie Barskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (obecnie w dziedzinie nauk społecznych, 

dyscyplinie ekonomia i finanse).     

 

 

 


