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Podstawa opracowania recenzji 

Podstawą formalną opracowania niniejszej recenzji są: 

pl. 

decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 9 kwietnia 2019 r. wydana na 
podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz.1789)w związku 
z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.. poz. 1669) o powołaniu komisji 
habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry 
Kaniewskiej-Sęby wszczętego w dniu 4 stycznia 2019 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (obecnie dziedzina nauki społeczne. dyscyplina naki o 
zarządzaniu i jakości). 
pismo Pana prof. dr hab. Kazimierza Krzakiewicza. prof. zw. UEP. Dziekana Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie 
sporządzenia recenzji dorobku naukowego dr Aleksandry Kaniewskiej-Sęby. 
przywołana ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1789) oraz inne obowiązujące w tym zakresie akty 
prawne. 
zestaw dokumentów przygotowanych przez Habilitantkę na potrzeby postępowania 
habilitacyjnego. ze szczególnym uwzględnieniem monografii: Aleksandra Kaniewska- 
Sęba. Planowanie eksperymentów z wieloma zmiennymi w badaniach komunikacji 
marketingowej — ujęcie metodologiczne z przykładami zastosowań, Wydawnictwo 
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Poznań 2018. ss. 199. oraz autoreferatu. 
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2. Uwagi wprowadzające 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) 
Habilitantka wskazała osiągnięcie naukowe stanowiące postawę wszczęcia postępowania 
habilitacyjnego w postaci autorskiej monografii pt. Planowanie eksperymentów z wieloma 
zmiennymi w badaniach komunikacji marketingowej — ujęcie metodologiczne z przykładami 
zastosowań. Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018. ss. 199. Moja recenzja w znaczącej części 
będzie poświęcona ocenie tejże monografii. 

Habilitantka swój wniosek habilitacyjny złożyła w dziedzinie nauk ekonomicznych w 
dyscyplinie nauki o zarządzaniu. obecnie wniosek ten należy rozpatrywać w dziedzinie nauki 
społeczne. dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości. 

Zasadnicza część recenzji składa się z czterech części (punkty 3-7). W pierwszej z nich 
dokonam ogólnej oceny dorobku naukowo-badawczego Habilitantki biorąc pod uwagę ocenę 
ilościową. w tym wskaźniki bibliometryczne. oraz jakościową. W drugiej — szczegółowo 
odniosę się do zawartości merytorycznej wskazanego osiągnięcia naukowego. Kolejna część 
recenzji to cena osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych Habilitantki. Ostatnia część 
recenzji zawierać będzie ostateczną konkluzję. 

3. Charakterystyka i ocena dorobku naukowo—badawczego Habilitantki 

Pani dr Aleksandra Kaniewska-Sęba uzyskała w 2001 r. stopień naukowy doktora nauk 
ekonomicznych. nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania ówczesnej Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na podstawie 
rozprawy doktorskiej pt. Nisza rynkowa jako obszar marketingowego funkcjonowania 
przedsiębiorstw, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogny Pilarczyk. W latach 1997-2001 
odbywała studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Wcześniej. w 1997 r., ukończyła z wyróżnieniem stacjonarne studia magisterskie na Wydziale 
Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. z wynikiem bardzo dobrym na podstawie 
pracy magisterskiej pt. Ekstrapolacja trendu jako metoda prognozowania zjawisk 
rynkowych. Po ukończeniu studiów Habilitantka została uhonorowana medalem Summa cum 
laude dla wybitnych absolwentów oraz wpisem do Złotej Księgi Absolwentów Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. 

Habilitantka jest obecnie zatrudniona (od 2012 r.) na stanowisku starszego wykładowcy w 
Zakładzie Marketingu Politycznego i Socjotechniki na Wydziale Nauk Politycznych i 
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Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2013 
pracowała jako naipierw jako adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. a następnie jako starszy 
wykładowca w tej samej Katedrze (od 2011 r.) w tym okresie w latach 2007-2010 i 2011 (z 
przerwą) przebywając na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. W okresie 1998-2007 
była również zatrudniona jako asystent w Katedrze Marketingu w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu — do 2001 r. jako asystent. a następnie jako adiunkt. 
Habilitantka w okresie 2001-2013 współpracowała również z innymi uczelniami publicznymi 
i prywatnymi prowadząc działalność dydaktyczną. 

Na dorobek naukowy Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora składa się łącznie 76 
publikacji spośród ogólnej liczby 79 publikacji od początku pracy naukowej. W dorobku 
Habilitantki znajdują się 3 monografie (2 współautorskie oraz jedna samodzielna — 
przedstawiona do oceny jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, 
współredakcja anglojęzycznej monografii, 30 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 
18 współautorskich i 5 w j. angielskim). 14 rozdziałów w monografiach (w tym 10 we 
współautorstwie). 12 współautorskich publikacji w materiałach konferencyjnych (połowa w 
j. angielskim), a także 16 rozdziałów w podręcznikach akademickich (6 we współautorstwie). 
Wspomniane 76 publikacji po doktoracie jest liczbą dość wysoką. chociaż przygotowaną w 
dość długim okresie 17 lat. co przeciętnie daje 4-5 publikacje rocznie. Dorobek ten jest w 
większości krajowy — Habilitantka wykazała w swoim dorobku 12 publikacji anglojęzycznych 
(ok. 16%). z czego dwa artykuły w czasopismach naukowych to prace samodzielne. a 
pozostałe prace powstały we współautorstwie. Większość artykułów opublikowała 
Habilitantka w renomowanych czasopismach polskich, umieszczonych na dotychczasowej 
liście B MNiSW, takich jak: „Handel Wewnętrzny" oraz „Marketing i Rynek" oraz w 
monografiach wydanych przez uznane wydawnictwa (np. PWE. Wolters Kluwer). 

Dorobek Habilitantki jest przeciętnie cytowany — w posiadającej relatywnie największy 
zasięg usłudze Google Scholar (dostęp za pomocą programu Publish or Perish). przegląd 
profilu Habilitantki wskazuje na 44 indeksowane publikacje cytowane łącznie 94 razy (w tym 
9 razy w 2018 r i 2 razy w 2019 r.). co oznacza przyrost cytowań po złożeniu wniosku 
habilitacyjnego o 11 cytowań. tj. o ponad 13% w ciągu ok. pół roku (Habilitantka w 
Autoreferacie podaje liczbę cytowań w Google Scholar na dzień 31.12.2018 — 83). 
Deklarowany indeks Hirscha wg profilu Google Scholar to 5 i nie uległ zmianie w omawianym 
okresie. Wyszukiwanie w bazie Google Scholar (w autoreferacie określone jako „Publish or 
Perish") daje w wyniku 49 cytowań i indeks h=3 (w autoreferacie odpowiednio: 37 i h=4). co 
potwierdza przyrost cytowalności dorobku habilitantki. 

W większości krajowy charakter dorobku potwierdzają również dane o cytowaniach zawarte 
w bazie BazEkon — nieco ponad 50 cytowań i indeks h=3. zestawione z liczbą cytowań w bazie 
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Web of Science (7 cytowań i h=2 — w oparciu o narzędzie ..Cited Reference Search". tj. 
wyszukiwanie publikacji danego autora w referencjach artykułów indeksowanych w bazie 
WoS. a nie liczba cytowań pozycji autora indeksowanych w WoS. a w szczególności w bazie 
Journal Citation Report (JCR) — w tym przypadku Web of Science wskazuje na O publikacji. z 
założenia cytowanych 0 razy. sumaryczny Impact Factor z tego powodu również wynosi 0). 
Baza Scopus nie zawiera żadnej publikacji autorstwa Habilitantki — wyszukiwanie według 
nazwiska lub identyfikatora ORCiD nie jest skuteczne, a profil ORCiD nie zawiera publicznie 
dostępnych informacji. 

Prace (współ)autorstwa Habilitantki są znane i rozpoznawane głównie w obiegu krajowym. 
co potwierdza niezbyt wysoki poziom umiędzynarodowienia dorobku publikacyjnego. 
pomimo dość intensywnego w swoim czasie zaangażowania w prace badawcze i organizację 
konferencji w ramach Global Sales Science Institute (GSSI). 

Warto natomiast zauważyć zaangażowanie Habilitantki w działalność czasopism 
naukowych — począwszy od pełnienia w okresie 2001-2005 funkcji Redaktora Programowego 
nowatorskiego w owym czasie internetowego czasopisma „Świat Marketing, po 
międzynarodową działalność w postaci członkostwa w komitetach redakcyjnych czterech 
międzynarodowych czasopism (jednego wydawanego w międzynarodowej kooperacji 
macierzystej uczelni habilitantki z uczelnią ukraińską oraz trzech czasopism wydawanych w 
Rosji. głównie w języku rosyjskim). 

Habilitantka nie wykazuje w swoim dorobku po doktoracie innych aktywności 
międzynarodowych niż wskazane publikacje anglojęzyczne i czynne uczestnictwo w 
międzynarodowych konferencjach oraz uczestnictwo w komitetach redakcyjnych 
międzynarodowych czasopism. 

Ilościowo scharakteryzowany powyżej dorobek publikacyjny Habilitantka podzieliła na 
cztery zasadnicze nurty tematyczne. tj.: 

1. marketing i sprzedaż w internecie. 
2. analizyi badania marketingowe. 
3. marketing i sprzedaż na rynku business—to-business. 
4. komunikacja marketingowa. 

W pierwszych dwu nurtach znalazł się szereg publikacji zbierających efekty uczestnictwa 
habilitantki w dwu grantach finansowanych przez ówczesny KBN. tj. projektów: 

— Internetowy sen/vis o marketingu jako przykład witryny tematycznej — 7 
współautorskich publikacji z lat 2001-2004 o nowatorskim charakterze. 

— Internet jako narzędzie badań marketingowych w sferze business-to-business — 6 
publikacji. w tym współautorska monografia: Badania marketingowe na rynku 
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business-to—business. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006. ss. 320. Przeprowadzone 
w tym projekcie badania były unikalne w skali międzynarodowej i posiadały wysoką 
wartość nie tylko poznawczą. ale również aplikacyjną. Tematycznie publikacje te 
wiążą się również z trzecim wskazanym nurtem pracy naukowej Habilitantki. 

Trzeci nurt obejmuje zasadniczo 6 współautorskich publikacji związanych z marketingiem i 
sprzedażą na rynkach BZB (lata 2007-2012). w szczególności obszarów wiedzy z zakresu 
marketingu i sprzedaży szczególnie przydatnych w pracy osób zarządzającym tymi 
funkcjami w firmie. zadań i zakresów odpowiedzialności menedżerów sprzedaży. poziomu 
ich luki kompetencyjne], a także potrzeb doskonalenia ich kompetencji zawodowych. Również 
publikacje w tym nurcie należy uznać nie tylko za posiadające duże zastosowanie aplikacyjne 
(np.w postaci popularnych studiów podyplomowych. których kierownikiem była przez wiele 
lat Habilitantka). ale również ciekawe poznawczo. 

Ostatni (w kolejności wskazanej w Autoreferacie). czwarty nurt pracy naukowej Habilitantki 
obejmuje zagadnienia szeroko pojętej komunikacji marketingowej. w tym komunikacji 
zindywidualizowanej. obejmuje zasadniczo 6 prac z lat 2001-2017. Nurt ten w pewnym sensie 
„spina" dość różnorodne zainteresowania Habilitantki z okresu jej dotychczasowej pracy 
naukowej. w zasadzie jest też najbardziej liczny - Autorka w swoim dorobku posiada również 
2 prace dotyczące komunikacji marketingowej na rynkach BZB (nawiązanie do nurtu 3). a 
także szereg tekstów dotyczących pomiaru skuteczności i efektywności działań komunikacji 
marketingowej, w szczególności marketingu bezpośredniego. targowego oraz 
niestandardowych form promocji (nawiązanie do nurtu 2 — 8 publikacji z lat 2004-2018. Do 
tej grupy zaliczyłbym również niezwykle ciekawą, współautorską monografię pt. Pomiar 
marketingu isprzedaży business-to-business. Wydawnictwo Nieoczywiste. Warszawa 2018. 
ss. 318 (chociaż praca ta w założeniu ma docierać do szerszej niż środowisko naukowe 
społeczności. nie umniejsza to jej wartości w mojej opinii). 

W pewnym sensie nadbudowę dla publikacji wskazanych w nurcie 2 oraz części z nurtu 4. 
stanowi wykazany dorobek o charakterze metodologicznym — 4 publikacje dotyczące analiz 
rynkowych i skal pomiarowych. a przede wszystkim zastosowania badań 
eksperymentalnych w badaniach marketingowych. w szczególności eksperymentów z 
wieloma zmiennymi (od 2010 r. — 8 publikacji). które stanowiły punkt wyjścia dla osiągnięcia 
w postępowaniu habilitacyjnym. i które w znaczącej części powstały w wyniku realizacji 
grantu ówczesnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. Ewaluacja efektów marketingu 
bezpośredniego z wykorzystaniem metody eksperymentu (którym to grantem Habilitantka 
kierowała w latach 2010-13). Wysoko oceniam wartość naukową tychże publikacji. 
unikalnych na polskim rynku wydawniczym. 
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Habilitantka w swoich pracach badawczych i publikacjach sprawnie posługuje się wieloma 
metodami badawczymi. Na podkreślenie zasługuje wczesne zainteresowanie Habilitantki 
tematami badań. które popularność zyskiwały dopiero po kilku latach (np. badaniami 
marketingu internetowego i e-commerce już od 2001 r.. niewiele późniejsze zainteresowanie 
badaniami rynków BZB. a także badaniami eksperymentalnymi. co powodowało. że prace 
Habilitantki często znajdowały się w awangardzie względem głównego nurtu badań 
związanych z marketingiem w Polsce. przez co długo funkcjonowały w obiegu naukowym. 
Na przykład najczęściej cytowane, współautorskie. dzieło Habilitantki — wydana w 2006 r. 
monografia Badania marketingowe na rynku business to business. ok 2/3 z 29 cytowań 
uzyskało po co najmniej 5 latach od publikacji. a 1/3 po więcej niż 10 latach. będąc cytowane 
nadal w roku 2018. czyli po 12 latach od opublikowania. co jest niewątpliwym osiągnięciem 
zespołu Autorów tej pracy. 

W wykazie publikacji i informacji o innych osiągnięciach Habilitantka wykazała uczestnictwo 
w realizacji 3 grantów badawczych Fmansowanych ze źródeł zewnętrznych (KBN i MNiI). w 
tym raz w charakterze kierownika projektu pt. Ewaluacja efektów marketingu 
bezpośredniego z wykorzystaniem metody eksperymentu (okres 2010-2013). Dodatkowo dr 
Aleksandra Kaniewska-Sęba aktywnie uczestniczyła w badaniach statutowych 
realizowanych w jednostkach organizacyjnych uczelni w których była lub jest zatrudniona (9 
tematów badawczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 3 granty 
wewnętrzne w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu). Uczestnictwo i 
kierowanie zespołami badawczymi. łącznie z dużą liczbą publikacji współautorskich. 
potwierdzają wysokie umiejętności Habilitantki w zakresie zespołowej pracy naukowej. 

Habilitantka była członkiem zespołów badawczych nagradzanych trzykrotnie zespołową 
nagrodą Rektora ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I-go stopnia. za 
współautorstwa książek (corocznie w latach 2003—2005). odpowiednio za prace pt. 
Komunikowanie się w biznesie (2003). Analiza rynku (2004) i Komunikowanie się w 
marketingu (2005). Habilitantka nie deklaruje otrzymania nagród indywidualnych za 
działalność naukową. 

Uwzględniając wykazany dorobek publikacyjny oraz zaangażowanie Habilitantki w realizację 
projektów badawczych uznaję dorobek i aktywność naukową Kandydatki istotne i 
odpowiednie dla pozytywnej oceny. takąż ocenę formułuję. Pani dr Aleksandra Kaniewska- 
Sęba jest sprawnym badaczem, umiejącym pracować w zespołach badawczych. zarówno w 
charakterze wykonawcy. jak i kierownika zespołu. Duża liczba publikacji współautorskich. w 
tym interdyscyplinarnych i napisanych wspólnie z autorami spoza zatrudniającej 
Habilitantkę uczelni. potwierdza umiejętność pracy w zespołach badawczych i nie może być 
traktowana jako ułomność dorobku Habilitantki. Pozytywną ocenę całości dorobku nieco 
obniża niezbyt wysokie jego umiędzynarodowienie. 
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4. Ocena monografii wskazanej jako osiągnięcie naukowe będące podstawą 
postępowania habilitacyjnego 

Pani dr Aleksandra Kaniewska-Sęba jako osiągnięcie naukowe wskazała monografię pt. 
Planowanie eksperymentów z wieloma zmiennymi w badaniach komunikacji marketingowej 
— ujęcie metodologiczne z przykładami zastosowań. Wydawnictwo Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 
2018. ss. 199. 

Monograńa. o charakterze studium metodologicznego. składa się ze wstępu. sześciu ściśle 
powiązanych ze sobą rozdziałów tekstu zasadniczego, zakończenia. aneksu (z wybranymi 
wynikami wywiadów pogłębionych z ekspertami komunikacji marketingowej. schematycznie 
przedstawionymi wybranymi planami eksperymentalnymi. opisu przeprowadzonych 
eksperymentów laboratoryjnych. a także wykorzystanych w nich kreacji promocyjnych w 
postaci wiadomości poczty elektronicznej). a także obszernej bibliografii (295 pozycji. w tym 
223. tj. 78.6%. publikacji obcojęzycznych. 9 polskich tłumaczeń autorów zagranicznych i 63 
publikacji autorów polskich — z tego 11 autocytowań prac Habilitantki). spisu tabel(69 pozycji) 
i spisu rysunków (6 pozycji). Recenzentami wydawniczymi monografii byli uznani w Polsce 
specjaliści w obszarze marketingu: prof. dr hab. Henryk Mruk i dr hab. Mariusz Łapczyński. 

Moja ogólna ocena monografii wskazanej jako osiągnięcie naukowe przez Habilitantkę jest 
pozytywna. przy czym uznaję ocenianą monografię za dzieło bardzo wartościowe. Jest to 
potrzebna i pożyteczna publikacja. która dowodzi dużej wiedzy, umiejętności i erudycji 
Autorki i stanowi znaczący wkład Habilitantki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu W 
Polsce. w szczególności w zakresie popularyzacji eksperymentów w badaniach 
marketingowych. w tym w badaniach komunikacji marketingowych. Niemniej jednak wobec 
samej konstrukcji monografii oraz pewnych fragmentów jej treści formułuję pewne uwagi. 
głównie dyskusyjne. które omówię w dalszej części recenzji. 

Habilitantka wyznaczyła dla ocenianej rozprawy cel główny. tj. wykazanie przydatności 
eksperymentów z wieloma zmiennymi w badaniach komunikacji marketingowej. a także 
uporządkowanie dostępnej dla czytelnika wiedzy na temat takich eksperymentów. Biorąc 
pod uwagę charakter monografii Autorka wskazała trzy metodologiczne cele szczegółowe. 
t j  skupiając się na:1 

1 Aleksandra Kaniewska-Sęba. Planowanie eksperymentów z wieloma zmiennymi w badaniach komunikacji 
marketingowej — ujęcie metodologiczne z przykładami zastosowań. Wydawnictwo Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2018. s. 12. .. ...j]. E! 
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— „odniesieniu zasad dotyczących planowania eksperymentów do specyfiki badań 

komunikacji marketingowej,- 
— zarysowaniu zasadniczych właściwości planów czynnikowych kompletnych i 

frakcyjnych oraz ukazaniu możliwości i ograniczeń związanych z ich zastosowaniem 
w badaniach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu 
bezpośredniego; 

— weryfkacji opracowanej teorii w zakresie metodologii eksperymentu z praktyką 
badawczą poprzez realizację testów promocyjnego e-mailingu. " 

Autorka celowo zawęziła zakres tematyczny ocenianej monografii do planowania badań 
eksperymentalnych. ograniczając rozważania związane z analizą ich wyników. a także 
skupiając się na eksperymentach z wieloma zmiennymi, co zostało odzwierciedlone w tytule 
monografii i dobrze uzasadnione w jej Wstępiez. Wąski zakres przedmiotowy monografii. W 
świetle argumentacji Habilitantki, uważam za dobry wybór. Rzeczywiście w dostępnych 
publikacjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się fazie planowania badań, co w 
przypadku względnie skomplikowanych podejść eksperymentalnych. gdzie wiele decyzji 
badacza wprost warunkuje możliwe do uzyskania wyniki (chociażby w zakresie analizy 
interakcji względem efektów głównych), skłania do pogłębionych rozważań w kontekście 
eksperymentalnych badań komunikacji marketingowej. Właściwy względem treści 
monografii tytuł rozbudził jednak moje nadzieje na szerzej przedstawione przykłady 
zastosowań opisywanych kategorii planów eksperymentalnych — przyznaję. że 
spodziewałem się tutaj większej ilości przykładów i porównań na kanwie treści omawianych 
na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu. Uznaję jednak. że taka konstrukcja 
pracy jest świadomym wyborem Autorki, a przedstawione przykłady są dobrze dobrane w 
oparciu o prowadzone przez Habilitantkę własne badania eksperymentalne — zarówno o 
charakterze laboratoryjnym, jak i eksperymentu terenowego. 

W e  wstępie do stanowiącej oceniane osiągnięcie monografii poza prezentacją celów. zakresu 
i struktury monografii Habilitantka lojalnie zaznacza iż3: 

„niniejsza publikacja jest częściowo napisana na kanwie wcześniejszych publikacji 
dotyczących wykorzystania eksperymentów w badaniach marketingowych i 
stanowi kontynuację kilkuletnich dociekań autorki w tym obszarze... 
[tu następuje cytowanie 8 publikacji Habilitantki, w tym 4 prac współautorskich 
poświęconych badaniom eksperymentalnym. opublikowanych w latach 2010- 
2014]. Niemniej jest tu sporo oryginalnych wątków, do tej pory nieporuszanych lub 
omawianych dość marginalnie w polskich publikacjach z zakresu badań 
marketingowych." 

2 Ibidem. s. 12-13. 
3 Ibidem. s. 13. 
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Taka deklaracja mogłaby oznaczać. że monografia jest popularną wśród części kandydatów 
do habilitacji tzw. „zszywką" dotychczasowych publikacji. co na szczęście nie jest prawdą w 
tym przypadku. Autorka w odpowiednich miejscach zaznacza. że podrozdziały 2.3 (s. 57-63). 
5.1 (s. 112—117) oraz 6.2 (s. 140-154) oparte są na wcześniejszych publikacjach. w tym 
współautorskich. Analiza treści podrozdziałów 2.3 oraz 5.1 względem wyjściowych 
publikacjiq nie budzi wątpliwości, natomiast w przypadku podrozdziału 6.2. opartego na 
współautorskich pracach napisanych wspólnie z S. Białowąsem5 wątpliwości takie mogą się 
pojawić. Podrozdział ten liczy kilkanaście stron i w znaczącej części powiela treść 
angielskojęzycznego artykułu opublikowanego w 2014 r.. którego pierwszym autorem jest 5. 
Białowąs, a Habilitantka deklaruje swój udział autorski jako 60%. Moim zdaniem takie 
przytoczenie treści. chociaż nie dosłowne (tekst nie jest w całości bezpośrednim 
tłumaczeniem. edycji poddano też część prezentowanych tabel). wymagałoby szerszej 
uwagi w przypisie do tytułu tego podrozdziału. ze wskazaniem podziału ról autorów i być 
może podziękowaniem współautorowi za zgodę na wykorzystanie fragmentów jego 
autorstwa. które obejmują zgodnie z informacją w wykazie publikacji (5. 5 Wykazu) głównie 
analizę uzyskanych w eksperymencie danych. 

Zasadniczą część pracy otwierają dwa rozdziały o charakterze wprowadzającym w 
zagadnienia tematu monografii (Rozdziały1 i 2). 

Rozdział pierwszy systematyzuje na bazie analizy literatury przedmiotu wiedzę dotyczącą 
metody eksperymentu. Autorka podejmuje w nim dyskusja nad istotą badań 
eksperymentalnych w naukach społecznych. w tym w naukach o zarządzaniu. Prezentuje 
również obecne w literaturze podejścia do klasyfikowania badań eksperymentalnych. 
uznane za ważne w kontekście badań marketingowych. ' 

Rozdziałdrugi odnosi się natomiast do planowania eksperymentów dotyczących komunikacji 
marketingowej. ze szczególnym uwzględnieniem testów służących optymalizacji narzędzi 
marketingu bezpośredniego - przesyłek direct mail i e—maiL Punktem wyjścia jest tutaj 

" Por. odpowiednio: Kaniewska-Seba A. (2012) Eksperyment laboratoryjny a terenowy. „Handel 
Wewnętrzny". maj-czerwiec. tom I. (tytuł numeru: Zachowania konsumenckie — badania. uwarunkowania. 
różnice. red. E. Rudawska. E. Frąckiewicz). s. 46-53. oraz: Kaniewska-Seba A. (2014). The rules of the creation 
and examples of the application of fractional experiments in assessing the effectiveness of marketing 
communication. "Public Policy and Economic Development". Issue 1 (5). s. 101—112 i Kaniewska—Sęba A.. 
Nestorowicz R. (2014). Eksperymenty Plackett-Burman - zasady tworzenia i przykłady zastosowań w 
badaniach skuteczności komunikacji BTL (below-the-line). „Marketing i Rynek". nr 4 (CD). 5. 53-59 
5 Por. Białowąs S.. Kaniewska-Seba A. (2014). Wykorzystanie eksperymentu frakcyjnego do optymalizacji 
działań z zakresu marketingu bezpośredniego. ..Handel Wewnętrzny" (tytuł numeru: Mieszane podejścia i 
modele w badaniach zachowań konsumentów). styczeń-luty. tom 2. s. 92-103. oraz Białowąs S.. Kaniewska- 
Sęba A. (2014). Application of Fractional Experiment in Evaluation of Direct Marketing Effectiveness. 
„International Journal of Business and Management". Vol. 2. No. 1. 
http://www.iises.net/download/Soubory/soubory-puvodni/pp002-017_ijobm_2014V2N1.pdf. s. 2—17. 
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szczegółowe omówienie całego procesu projektowania eksperymentów. W rozdziale tym 
habilitantka skupiła się na omówieniu kluczowych decyzji związanych z planowaniem badań 
eksperymentalnych (operacjonalizacji czynników - zmiennych niezależnych. zmiennych 
zależnych oraz konceptualizacji zależności między oboma typami zmiennych. Wskazuje 
także zalety i wady. oraz obszary zastosowań eksperymentów laboratoryjnych i terenowych. 
Prezentuje również podstawowe zasady i problemy związane z doborem uczestników 
eksperymentów oraz różne podejścia do niezwykle potrzebnej. ale nie zawsze odpowiednio 
traktowanej replikacji badań eksperymentalnych. 

Habilitantka zwraca w tej części pracy uwagę. że eksperyment jest podejściem badawczym 
nadrzędnym wobec sposobów zbierania danych. więc dane eksperymentalne mogą być 
pozyskiwane z użyciem wielu technik. w tym różnego rodzaju kwestionariuszy. obserwacji. a 
więc nie stanowi dla nich alternatywy, a raczej podejście komplementarne i jak już 
wspomniano nadrzędne. Autorka słusznie stwierdza też badania eksperymentalne są 
stosowane zarówno w naukowych. jak i stosowanych badaniach marketingowych zbyt 
rzadko w stosunku do realnych potrzeb i potrzebna jest edukacja środowiska w zakresie 
projektowania eksperymentów. co Habilitantka czyni swoją monografią. 

Brakuje mi jednak — chociażby skrótowo przedstawionego — aspektu traktowania metody 
zbierania danych jako czynnika (quasi)eksperymentalnego. Popularne od pewnego czasu 
podejścia mixed-mode — łączące np. papierowe i internetowe kwestionariusze. czasem też z 
wywiadem osobistym lub telefonicznym wywiadem CATI. stosowane dla uzyskania jak 
najwyższej stopy zwrotu kwestionariuszy kreują schemat quasieksperymentalny. W takim 
przypadku z punktu widzenia badacza pożądanym efektem jest potwierdzenie braku różnic 
w wynikach pomiarów w grupach respondentów. którzy odpowiadali na te same pytania z 
wykorzystaniem różnych sposobów zbierania danych. Jest to założenie odmienne od celu 
stawianego klasycznym badaniom eksperymentalnym. ale w sytuacji stosowania mixed- 
mode brak uwzględnienia sposobu zbierania danych może zakłócać efekty oddziaływania 
zmiennych niezależnych na zmienną(e) zależną(e). 

Ważnym szczegółem. którego w rozdziale drugim nie unika Habilitantka. jest problem 
traktowania łatwo dostępnych dla badaczy studentów jako reprezentatywnej próby 
populacji konsumentów. co zwykle negatywnie rzutuje na wyniki badań. 

Do treści obu wspomnianych rozdziałów nie mam większych uwag — Autorka dokonała na 
ich potrzeby pogłębionej analizy literatury przedmiotu. jak wspomniano, głównie 
obcojęzycznej. przytaczając wiele studiów eksperymentalnych innych autorów. Oba 
rozdziały napisane są przystępnie dla czytelnika. 
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Wyodrębnioną część monografii stanowią rozdziały 3 - 5. Dotyczą one kolejno metodologii 
projektowania planów eksperymentalnych z wieloma zmiennymi stosowanych w badaniach 
komunikacji marketingowej, głównie w odniesieniu do testów przesyłek direct mail i e-mail. 
Rozdział 3 dotyczy dwupoziomowych planów czynnikowych kompletnych (typu Zk), rozdział 
4 — dwupoziomowych planów czynnikowych frakcyjnych (typu 2”). a rozdział 5 zawiera 
charakterystykę i przykłady zastosowań planów eksperymentalnych typu Plackett—Burman. 
planów na bazie schematu kwadratu łacińskiego. a dodatkowo właściwości mieszanych 
planów trakcyjnych. Wspomniane rozdziały pełnią funkcję zasadniczą dla konstrukcji 
rozprawy i mają charakter ściśle metodologiczny. 

Przedstawienie w rozdziale 3 dwupoziomowych planów kompletnych pozwala czytelnikowi 
poznać ich zalety i wady. w szczególności Autorka zwraca uwagę na poziom komplikacji 
badania w przypadku planów zbyt rozbudowanych. jednocześnie podkreślając łatwość 
tworzenia planu kompletnego. a później analizy i interpretacji wyników takich 
eksperymentów. ze względu na dobre ich opisanie w literaturze przedmiotu. Korzystając z 
przedstawionych w rozdziale 3 przykładów i wizualizacji różnych dwupoziomowych planów 
kompletnych czytelnik może zaprojektować własne badanie. może także zapoznać się z 
podstawowymi zasadami analizy i interpretacji wyników takich eksperymentów. w 
szczególności ustalenia efektów głównych dla każdego z czynników i efektów interakcji. 
Autorka zwraca również uwagę na uwarunkowania zastosowania analizy wariancji (ANOVA) 
w planach kompletnych. słusznie zauważając. iż nie jest ona konieczna. a czasem też ' 
niepożądana przy stosowaniu planów dwupoziomowych. a swoje możliwości uwidacznia w 
planach trój- lub czteropoziomowych. 

Na kanwie rozważań rozdziału 3. habilitantka wprowadza czytelnika w rozdziale 4 w istotę i 
rodzaje planów trakcyjnych. określając warunki ich stosowania. tj. głównie dużą liczbę 
czynników i co za tym idzie warunków testowych przy tej samej liczbie poziomów każdego z 
czynników. W dalszej części rozdział 4 Autorka w rozbudowany sposób przedstawia proces 
projektowania eksperymentów frakcyjnych na przykładzie planów 2”. w tym tworzenie 
matrycy projektowej. określanie relacji definiującej schematu uwikłań oraz rozdzielczości dla 
takich planów. przechodząc następnie do kryteriów wyboru analizowanych kategorii planów 
frakcyjnych (m.in. biorąc pod uwagę uwikłania efektów oraz rozdzielczość planów). i w 
dalszej kolejności przedstawienia sposobów analizy i interpretacji wyników uzyskanych w 
tak zaprojektowanych eksperymentach. 

Rozdział 5 dotyczy możliwości zastosowania innych niż przedstawione w rozdziale 4 
eksperymentów frakcyjnych w badaniach komunikacji marketingowej. Jest on podzielony na 
trzy części, poświęcone trzem analizowanym schematom eksperymentalnym. tj. schematom 
Placket-Burman. kwadratowi łacińskiemu oraz mieszanym planom frakcyjnym (ta ostatnia 
część jest skrótowa). Schematy Placket-Burman są przedstawione w tym rozdziale jako 

@@ 
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użyteczne w przypadku dużej liczby zmiennych niezależnych ze względu na minimalizację 
liczby układów względem ..klasycznych" schematów frakcyjnych. Autorka omawia tworzenie 
takich schematów. analizę i interpretację wyników (z uwzględnieniem specyficznych 
uwikłań). Część rozdziału 5 dotycząca eksperymentów w formie kwadratu łacińskiego 
rozpoczyna się charakterystyką takiego planu. a następnie Autorka przedstawia zasady 
tworzenia i randomizacji kwadratu łacińskiego, traktując ten schemat jako podejście ułomne 
i przestarzałe w świetle literatury przedmiotu względem planów frakcyjnych 2”). Ostatni — 
mniej niż jednostronicowy — fragment rozdziału 5 to skrótowa informacja o planach 
frakcyjnych mieszanych — uwzględniających czynniki o różnej liczbie poziomów — w których 
jedne z czynników przyjmują dwie, inne trzy lub cztery wartości (rzadko więcej). Szkoda że 
Habilitantka nie rozwinęła tego tematu na poziomie podobnym do pozostałych 
(pod)rozdziałów — co prawda podrozdział 6.1 prezentuje wyniki własnych, współautorskich 
badań wykonanych w ten sposób. jednak brak szerszego opisu takich planów w rozdziale 5. 

Każdy z rozdziałów 3-4 oraz odpowiednie fragmenty rozdziału 5 kończą starannie dobrane 
przykłady badań zastosowań odpowiednich kategorii planów eksperymentalnych w 
badaniach komunikacji marketingowej. co ułatwia mniej doświadczonemu odbiorcy 
wyobrażenie sobie jak dane plany wykorzystać i czego spodziewać się w zakresie możliwych 
do uzyskania wyników. 

Rozdział 6 odróżnia się od pozostałych rozdziałów monografii swoim empirycznym 
charakterem. Jak już wspomniano zawiera on opisy (współ)autorskich eksperymentów na 
temat uwarunkowań skuteczności e-mailingu. Rozważania w tym rozdziale stanowią 
praktyczną ilustrację i weryfikację zagadnień prezentowanych przez Habilitantkę w 
poprzednich rozdziałach pracy. W pierwszej części (6.1) opisano przebieg i wyniki 
eksperymentów frakcyjnych realizowanych w warunkach laboratoryjnych. dotyczących 
promocji e—booka o tematyce marketingowej. Natomiast w drugiej części tego rozdziału (6.2) 
zaprezentowano metodykę i rezultaty eksperymentów terenowych. których celem było 
określenie czynników skuteczności e-mailowej promocji studiów podyplomowych na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zostały one przeprowadzone w trzech etapach 
na bazie planów kompletnych i frakcyjnych. Swoje uwagi na temat treści tego podrozdziału 
zawarłem na początku omówienia osiągnięcia naukowego zgłoszonego przez Habilitantkę. 

Zakończenie monografii zawiera najważniejsze wnioski płynące ze studiów literaturowych, 
zrealizowanych przez Habilitantkę eksperymentów. a także wskazanie dalszych kierunków 
prac w zakresie metodologii badań eksperymentalnych w obszarze komunikacji 
marketingowej. 
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Za bardziej techniczny. niż merytoryczny mankament monografii uznaję brak numeracji 
przytaczanych formuł matematycznych. Praca zawiera ich na tyle dużo. że byłoby to 
uzasadnione. 

Oceniana monografia jest dziełem odmiennym od wielu publikacji dotyczących marketingu. 
badań marketingowych. czy wreszcie komunikacji marketingowej i jej badań. Wysoko 
oceniam pomysł i wykonanie monografii. doceniam też odwagę Habilitantki do zmierzenia się 
z zaawansowanym metodologicznie tematem dotyczącym relatywnie rzadko stosowanych 
przez polskich badaczy metod eksperymenta lnych. Zaprezentowane treści należy oceniać w 
obszarze metodologicznym - tutaj ocena jest bardzo wysoka — a także poznawczo- 
aplikacyjnym — gdzie należy w ocenie uwzględnić uzasadnione zawężenie tematyki do fazy 
planowania eksperymentów. 

Nie ulega wątpliwości. że w ujęciu teoretycznym oceniana monografia systematyzuje i 
pogłębia wiedzę na temat istoty eksperymentu jako metody badań marketingowych. 
prezentuje treści znacząco wykraczające poza kanon umieszczany w publikacjach 
książkowych dotyczących badań marketingowych. 

Za znaczacy wkład Autorki uznaję przystępne omówienie wraz ze stosownymi przykładami 
pojęć. które są integralnie związane z planowaniem i analizą wyników eksperymentów z 
wieloma zmiennymi (takich jak np.: generator, relacja definiująca, rozdzielczość planu 
eksperymentalnego, schemat uwikłań. zasady: rzadkości efektów. hierarchii efektów. 
dziedziczności efektów, aberracji planu). Pojęcia te w literaturze marketingowej są natomiast 
bardzo rzadko omawiane, pomimo ich dużej roli w zrozumieniu cech planów czynnikowych 
kompletnych i frakcyjnych. bez którego nie jest możliwe świadome stosowanie takich planów 
przez badacza. Uważam. że przedstawiona monografia przyczyni się do popularyzacji przede 
wszystkim planów frakcyjnych w badaniach naukowych i praktyce marketingowej. nie 
ograniczając ich zastosowania wyłącznie w komunikacji marketingowej. ale również w 
badaniach innych instrumentów marketingu. 

Ważnym osiągnięciem Habilitantki zawartym w ocenianej monografii jest też udowodnienie. 
że opisywane plany eksperymentalne z wieloma zmiennymi. w tym plany frakcyjne. 
wypracowane często w innych dziedzinach i dyscyplinach naukowych mają uniwersalny 
charakter i nadają się do praktycznego rozwiązywania problemów badawczych z zakresu 
komunikacji marketingowej. W pełni zgadzam się z wnioskami wynikającymi z 
przeprowadzonych przez Autorkę eksperymentów i przedstawionymi przez Habilitantkę w 
Autoreferacie (s. 16—18). Warto zauważyć. że Autorka z dużą świadomością metodologiczną 
określa nie tyko napotkane wady i utrudnienia realizacji badań, ale też interpretuje 
odbiegające od naturalnych warunki przeprowadzenia eksperymentu laboratoryjnego oraz 
brak kontroli nad pewnymi czynnikami zewnętrznymi w przeprowadzonych eksperymentach 

.....3. 
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terenowych. prowadzonych we współpracy z posiadającym bazę wysyłkową podmiotem 
zewnętrznym. 

W zakresie realizacji celów poznawczych przeprowadzone studia literaturowe dowiodły 
niewielkiej skali wykorzystania eksperymentów. w tym z wieloma zmiennymi, w badaniach 
komunikacji marketingowej. szczególnie w Polsce. Jak wskazuje Habilitantka: 

„W szczególności „zaniedbanymi " metodami są eksperymenty czynnikowe 
kompletne z większą liczbą czynników oraz — generalnie — plany frakcyjne. 
Większość naukowych eksperymentów dotyczących komunikacji marketingowej 
bazuje na planach kompletnych z dość ograniczoną liczbą zmiennych niezależnych. 
Badania prezentowane na łamach anglojęzycznych naukowych czasopism opierają 
się głównie na planach Zk i Bk oraz projektach mieszanych 29". w których testuje 
się 2—3 czynniki przyjmujące dwie lub/i trzy wartości. Ponadto można stwierdzić, 
że w badaniach komunikacji marketingowej praktycznie nie stosuje się planów 
frakcyjnych. [...] Przyczyn takiej sytuacji jest zapewne kilka. Mała popularność tego 
typu planów w badaniach promocji (abstrahując od ich wykorzystania w kontekście 
analizy conjoint) może wynikać między innymi [...] z ograniczonej wiedzy na temat 
ich właściwości i zasad projektowania. Wydaje się, że zarówno środowiska 
naukowe, jak i komercyjne mogłyby korzystać z eksperymentów w znacznie 
większym zakresie, gdyby tylko wskazać im określone schematy badawcze, które 
można aplikować do rozwiązywania konkretnych problemów. Nie bez znaczenia 
mogą być również powody pozamerytoryczne (choć zwykle się o tymi nie pisze). a 
mianowicie dążenie do redukcji liczby testowanych układów z uwagi na 
ograniczenia budżetowe, czasowe i organizacyjne." 

Trudno nie zgodzić się z przedstawioną opinią. 

Moim zdaniem. oceniana monografia stanowi znaczący wkład w rozwój nauk o zarządzaniu 
(obecnie dyscypliny nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk społecznych) zarówno w aspekcie 
teoretycznym. jaki i metodologicznym oraz poznawczym. 

W aspekcie teoretycznym najważniejsze jest dla mnie interdyscyplinarne ujęcie istoty i cech 
eksperymentu w kontekście nie tylko nauk o zarządzaniu i jakości. ale również innych nauk 
społecznych. Nie do pominięcia jest również włączenie do literatury marketingowej wielu 
pojęć z zakresu projektowania eksperymentów. które dotychczas były wzmiankowane dość 
sporadycznie w literaturze przedmiotu. 

W warstwie metodologicznej oceniana monografia zawiera niezwykle cenną syntezę zaleceń 
metodologicznych wypracowanych na gruncie wielu dziedzin nauki na temat projektowania 
opisywanych planów eksperymentalnych z wieloma zmiennymi (w tym relatywnie słabo 
znanymi). ich dokładną charakterystykę jako alternatywy dla serii eksperymentów z jedną 
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zmienną. wskazanie praktycznej aplikacyjności opisywanych planów wraz z własną 
weryfikacją zaleceń z literatury przedmiotu dla eksperymentów z wieloma zmiennymi w 
laboratoryjnych i terenowych testach promocyjnego e—mailingu. 

Również w zakresie poznawczym diagnoza zakresu i stopnia wykorzystania eksperymentów 
z wieloma zmiennymi w naukowych badaniach komunikacji marketingowej naukowych 
badaniach komunikacji marketingowej. połączona z syntezą własnego i współautorskiego 
materiału badawczego z eksperymentów laboratoryjnych i terenowych, w celu określenia 
determinant skuteczności e-mailingu, może być uznana za istotny wkład Habilitantki w 
rozwój nauk o zarządzaniu i jakości. 

Pani dr Aleksandra Kaniewska—Sęba zrealizowała w stopniu bardzo dobrym postawione cele 
monografii jako całości i cele poszczególnych jej części. Prezentowane studium 
metodologiczne stanowi moim zdaniem znaczny wkład Habilitantki w rozwój dyscypliny 
nauk o zarządzaniu i jakości. a przedstawione uwagi (głównie dyskusyjne) nie są na tyle 
istotne. by mogły przeważyć w ocenie całości osiągnięcia naukowego Pani dr Aleksandry 
Kaniewskiej-Sęby. 

Podsumowując. moja ocena monografii przedstawionej przez Habilitantkę jako osiągnięcie 
naukowe jest jednoznacznie pozytywna — praca wnosi elementy nowatorskie do dyscypliny 
nauk o zarządzaniu i jakości. Warto też zauważyć interdyscyplinarność podjętego tematu. 

5. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Habilitantka swoją działalność dydaktyczną związaną z zatrudnieniem prowadziła w okresie 
1997-2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP). a od 2012 kontynuuje tę 
działalność na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Habilitantka 
prowadzi zróżnicowane formą zajęcia. tj. wykłady. ćwiczenia. konwersatoria i seminaria. na 
studiach obu stopni i studiach podyplomowych. Były to/ są to zajęcia zarówno obligatoryjne. 
jak i obieralne z przedmiotów: Podstawy marketingu. Marketing. Marketing w 
przedsiębiorstwie. Strategie marketingowe. Strategia konkurencji. Marketing przemysłowy. 
Public relations (w j. polskim i angielskim). Marketing bezpośredni (na UEP) oraz: Budowanie 
marki. Promocja. Kampanie reklamowe. Analizy i badania w komunikacji marketingowej. 
Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w firmie. Niestandardowe działania promocyjne (na 
UAM). Warto podkreślić. że Habilitantka otrzymała w 2016 r. nagrodę Dziekana Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za osiągnięcia dydaktyczne. 

Habilitantka działalność dydaktyczną prowadziła również w Wyższej Szkole Zarządzania i 
Bankowości w Poznaniu (w latach 1998-2007). a także na Uniwersytecie Artystycznym w 
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Poznaniu (wówczas Akademia Sztuk Pięknych) w latach 2002—2008 i W okresie 2001—2002 W 
Wyższej Szkole Zawodowej i Administracji Publicznej w Sulechowie. Habilitantka jest 
zaangażowana w dydaktykę na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonimicznym w 
Poznaniu i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. a wcześniej na Uniwersytecie 
Medycznym w Poznaniu. 

W trakcie swojej pracy dydaktycznej Habilitantka była promotorem niemal 400 prac 
dyplomowych i podyplomowych. głównie na UEP. Prowadziła ponad 100 prac licencjackich. a 
236 przygotowanych pod opieką dr Aleksandry Kaniewskiej-Sęby prac to prace 
podyplomowe. 

W swoim dorobku dydaktycznym Habilitantka uwzględnia pełnienie funkcji promotora 
pomocniczego (okres 2015-2017) na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przewodzie doktorskim mgr Anny 
iadachowskej—Dziębor (promotor prof. UAM dr hab. Piotr Pawełczyk). Publiczna obrona 
rozprawy pt. Internet w komunikowaniu politycznym na poziomie lokalnym —- na przykładzie 
Radomska, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego odbyła się w kwietniu 2017 roku. 

Osiągnięcia dydaktyczne Habilitantki obejmują ponadto: 
— opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym Komunikacji Rynkowej działającym przy 

Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (okres 
2003-2005), 

— pomysł. przygotowanie koncepcji i programu Studiów Podyplomowych Zarządzania 
Sprzedażą. uruchomionych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w 2007 roku, a także kierowanie w okresie 2007-2011 większością edycji tych studiów. 

— współkierowanie zespołem przygotowującym koncepcję, program, obsadę i plan 
specjalności Zarządzanie komunikacją w biznesie. uruchomionej w 2011 roku w 
ramach studiów II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na 
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 

- współautorstwa podręczników akademickich i pozaakademickich — wykaz 
opublikowanych prac, cz. 3. wskazuje na 16 rozdziałów w 7 podręcznikach z zakresu 
marketingu i sprzedaży. 

Pani dr Aleksandra Kaniewska—Seba posiada również dorobek popularyzatorski — m.in. 
przygotowywała artykuły popularyzujące tematykę marketingu dla czasopism branżowych. 
w charakterze eksperta udzielała wywiadów i wypowiedzi dla mediów. a także prowadziła 
wykłady i warsztaty zakresu komunikacji marketingowej. głównie dla uczniów liceów 
ogólnokształcących; była członkiem jury konkursów dla studentów. 
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W ramach działalności eksperckiej Habilitantka współpracowała z przedsiębiorstwami w 
zakresie badań projektowania i prowadzenia badań marketingowych, analiz rynku i prognoz 
sprzedaży oraz doradztwa strategicznego dla uznanych podmiotów rynkowych, Urzędu 
Miasta Poznania i na wewnętrzne potrzeby UEP. Dla przedsiębiorstw prowadziła również 
szkolenia z zakresu planowania iwdrażania strategii marketingowych, obsługi klienta, badań 
marketingowych oraz strategii promocji. 

Habilitantka wykazuje się również osiągnięciami organizacyjnymi — brała udział w 
komitetach organizacyjnych jednej konferencji międzynarodowej (w 2010 r. — 4th Global 
Sales Science Institute (GSSI) Conference, Advancing Sales: measuring and refining for sales 
research, education and practice — wspólnie z Kennesaw State University, USA) oraz dwu 
konferencji krajowych, tj. E-biznes na rynku przedsiębiorstw — szanse i zagrożenia (2003). 
Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse (2010). 

W ramach działalności organizacyjnej na UEP Habilitantka: 
— w latach 2008-2012 była reprezentantem niesamodzielnych pracowników 

naukowych w Radzie Wydziału Zarządzania UEP, 
— w okresie 2004—2012 pracowała w Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału 

Zarządzania UEP przygotowując materiały promujące wydział oraz współorganizując 
Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Biorąc pod uwagę wskazane aktywności dydaktyczne, popularyzatorskie i organizacyjne, 
formułuję ocenę wyraźnie pozytywną tej części dorobku Habilitantki, podkreślając wysoką 
aktywność dydaktyczną w zakresie kształcenia podyplomowego. współpracę Habilitantki z 
praktyką gospodarczą oraz zaangażowanie w działalność organizacyjną na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz w mniejszym stopniu na 
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. 

6. Konkluzja 

Wskazane w niniejszej recenzji osiągnięcia naukowo-badawcze. dydaktyczne i organizacyjne 
Pani dr Aleksandry Kaniewskiej—Sęby oraz sformułowane przeze mnie uwagi o charakterze 
dyskusyjnym lub krytycznym. pozwalają sformułować ocenę końcową. 

Po pierwsze, przedstawiona jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym 
monografia pt. Planowanie eksperymentów z wieloma zmiennymi w badaniach komunikacji 
marketingowej — ujęcie metodologiczne z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
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Poznań 2018. stanowi moim zdaniem znaczący wkład Habilitantki w rozwój dziedziny nauk 
społecznych. w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. 

Po drugie. pozostały dorobek naukowy — wartościowy. dość liczny. chociaż w niewielkim 
stopniu umiędzynarodowiony — również oceniam pozytywnie. Jest to dorobek w wielu 
przypadkach pionierski w skali kraju. reprezentujący wysoki poziom naukowy i zasługuje na 
pozytywną ocenę. Habilitantka w dalszym rozwoju swojej kariery naukowej powinna 
poprawić umiędzynarodowienie swojego dorobku. tym bardziej że posiada do tego 
odpowiednie predyspozycje. wiedzę i umiejętności. 

Po trzecie dorobek dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki również oceniam pozytywnie. w 
szczególności podkreślam zaangażowanie dydaktyczne Habilitantki. w tym w kształcenie 
podyplomowe. współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz pracę organizacyjną. głównie 
na rzecz Wydziału Zarządzania UEP. 

Dodatkowo pragnę zauważyć. że przekazana przez Habilitantkę dokumentacja została 
przygotowana z wyjątkową wręcz starannością i estetyką. w postaci termobindowanych 
czterech części. zawierających odpowiednio wniosek o przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego wraz z załącznikami. a także w trzech częściach dorobek publikacyjny 
Habilitantki (rozdziały z monografii, artykuły z czasopism oraz publikacje dydaktyczne — 
rozdziały w podręcznikach). Habilitantka dołączyła również w fizycznej formie trzy 
monografie. w tym stanowiącą osiągnięcie habilitacyjne. 

Podsumowując uważam. że dorobek i osiągnięcia Habilitantki spełniają wymagania formalne 
przewidziane w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1789). 

Pani dr Aleksandra Kaniewska-Sęba jest w mojej ocenie osobą zasługującą na nadanie 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o 
zarządzaniu i jakości, w związku z czym będę popierał wniosek do Rady Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o nadanie dr Aleksandrze 
Kaniewskiej—Sębie stopnia doktora habilitowanego. 
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