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OCENA OSIĄGNIĘÓ d r  Katarzyny Lis 

w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk ekonomicznych (społecznych) w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (nauki o za- 
rządzaniu i jakości) 

Podstawa formalna przygotowania recenzji 

Podstawę formalną przygotowania recenzji stanowiło pismo prof. dr hab. Macieja Żukowskie- 

go, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informujące, Że Centralna Komisja ds. 

Stopni i Tytułów, pismem z dnia10.09.2019r. na podstawie art. 18a ust.5 Ustawy z dnia 14 

marca 2003 o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 

2017r. poz.1789) w związku z art.l79 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. powołała mnie na re- 

cenzenta W postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Lis, która ubiega się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie społecznych) w zakresie dyscypliny na- 

uki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). 

Podstawą do przeprowadzenia oceny osiągnięć były następujące prace i dokumenty przesłane 

przez dr Katarzynę Lis (Habilitantkę): 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 

Kopia dyplomu potwierdzającego nadanie przez Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim. 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim. 

Wykaz dorobku habilitacyjnego. 

Teksty publikacji stanowiących cykl. 

Oświadczenia współautorów publikacji naukowych. 



II. 

III. 

8. Dane umożliwiające bezpośredni kontakt z wnioskodawcą do wniosku o przeprowadzenie po- 

stępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Lis. 

. Nośnik elektroniczny z zapisem wniosku i załączników. 

Dokumentację odebrałam w dniu 07.11.2019 r. 

Podstawowe informacje o Habilitantce 

Dr Katarzyna Lis ukończyła studia magisterskie w roku 1994 roku i uzyskała tytuł zawodowy 

magistra na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2004 

uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Eko- 

nomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Promotorem był dr hab. Jerzy Olszewski. Bez- 

pośrednio po skończeniu studiów w roku 1994, Habilitantka zatrudniona została na stanowisku 

asystenta w Katedrze Metaloznawstwa (późniejszym Instytucie Inżynierii Materiałowej) Poli- 

techniki Poznańskiej, gdzie pracowała do 2001 roku. W tym też roku podjęła studia doktoranc- 

kie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej, które ukończyła w roku 2004 roku. W la- 

tach 2008-2011 Habilitantka pracowała na stanowisku starszego wykładowcy w Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa w Poznaniu, a od 1.09.2011 do końca roku 2013 na stanowisku docenta w tej 

samej Uczelni. W okresie od 1.09.2014 do 30.09.2014 Habilitantka zatrudniona była na stano- 

wisku adiunkta w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. W latach 2005 do roku 2015 Habilitantka 

pracowała na stanowisku adiunkta w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (aktualnie Uniwer- 

sytet Ekonomiczny w Poznaniu) a następnie w tej samej Uczelni w latach 2015 —2018 na stano- 

wisku starszego wykładowcy. Aktualnie dr Katarzyna Lis pracuje w Biurze ds. Osób Niepełno- 

sprawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr 65 poz.595 ze zm.) 

wskazano cykl 11 publikacji powiązanych tematycznie, pt: Kultura bezpieczeństwa pracy. 

Wskazany cykl publikacji obejmuje dwa artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, 

sześć rozdziałów w monografiach naukowych oraz trzy publikacje w zeszytach naukowych. 

Cykl tematycznie powiązanych publikacji, o którym mowa wyżej, oceniony zostanie z per- 

spektywy znaczącego wkładu Habilitantki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu (nauki 

o zarządzaniu i jakości). Ocenie poddano zostaną zarówno kwestie merytoryczne jak też 

metodyczne. 



Przedstawiony do oceny cykl publikacji osadzony jest w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jako- 

ści i jest bardzo ważnym zagadnieniem teoretycznym jak też ma istotne znaczenie dla praktyki 

zarządzania . 

Z przedstawionego cyklu tematycznie powiązanych 11 publikacji, 5 z nich zostało napisa- 

nych we współautorstwie, a 6 jest autorstwa własnego Habilitantki. Dwie (2) samodzielne pu- 

blikacje zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych macierzystej Uczelni (Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu), jeden (1) rozdział w monografii opublikowany przez Fundację 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne dwa (2) rozdziały autorstwa własnego Habilitantki 

opublikowano przez Press Taylor & Francis Group, Boca Raton oraz jeden (1) rozdział w mo- 

nografii wydanej przez Clearance Center Inc. Współautorskie publikacje wydane zostały: jedna 

(1) w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, jedna (1) w Zastosowa- 

niach Ergonomii oraz jedna ( l )  wydana przez Polskie T owarzystwo Ergonomiczne. Współau- 

torskie rozdziały w monografiach wydane zostały, jedna (1) przez Polskie Towarzystwo Ergo- 

nomiczne, a jedna (1) przez Springer International Publishing. 

Motywem podjęcia badań, wskazanym przez Habilitantkę, jest fakt, że między wątkami 

teoretycznymi i opisem procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można wskazać 

luki, którymi są: 

1. odniesienia do zmieniających się wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy w kontekście 

prawnym i jego wpływu na kulturę bezpieczeństwa pracy, 

2. identyfikacja znaczenia nowoczesnych technologii informatycznych w komunikacji doty- 

czącej bezpieczeństwa pracy, 

3. niedowartościowanie określenia znaczenia informacji i promocji zdrowia we współczesnym 

zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnym z modelem zasobowym zarządza- 

nia wiedzą, 

4. brak typologii współczesnych koncepcji modeli projektowania pracy w kontekście warun- 

ków pracy jako cech fizycznych pracy , 

5. brak powiązania cech fizycznych pracy z materialnym środowiskiem pracy, 

6. brak badań poświęconych znaczeniu cech fizycznych pracy i ich znaczenia dla pracodaw- 

ców i pracowników, 

7. niepełna typologia pojęcia kultury bezpieczeństwa związanego z zarządzaniem bezpieczeń- 

stwem i higieną pracy, 

8. brak wskazania powiązań pomiędzy kulturą bezpieczeństwa pracy a kulturą organizacyjną, 
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9. brak modelu poziomu kultury bezpieczeństwa pracy uwzględniającego tradycyjny system 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Na bazie wylistowanych luk, Habilitantka określiła cel i pytania badawcze. Jako cel 

wskazano określenie uwarunkowań kultury bezpieczeństwa pracy. Pytania, które miały 

być pomocne w realizacji tego celu sformułowano następująco: 

1. Czy zmiany prawne dotyczące minimalizacji ryzyka bezpieczeństwa pracy wystarczają, by 

osiągnąć wysoki poziom kultury bezpieczeństwa pracy? 

2. Czy komunikacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy przyczynia się do 

zwiększenia kultury bezpieczeństwa pracy? 

3. Czy współczesne modele projektowania pracy uwzględniają potrzeby zwiększenia kultury 

bezpieczeństwa pracy? 

4. Czy poziomy kultury bezpieczeństwa pracy odzwierciedlają poziomy kultury organizacyj- 

nej?. 

Po analizie wskazanych luk, celu, jak też pytań badawczych, nasuwają się następujące 

uwagi: 

- po pierwsze wyartykułowanie tak szerokiego spectrum luk , bez stosownego merytorycznego 

komentarza jest nie do przyjęcia w pracach naukowych, 

- po drugie Habilitantka nie zidentyfikowała jednoznacznie problemu badawczego, nie określiła 

jaki jest stan wiedzy w tym zakresie, nie wskazała jakie znaczenie ma wybrany problem ba- 

dawczy dla rozwoju nauki i na ile dorobek i w jakim zakresie stanowić będzie wkład w 

rozwój dyscypliny, 

- po trzecie, Habilitantka nie uzasadniła wyboru uwarunkowań, które sformułowano w pyta- 

niach badawczych; czym podyktowany jest wybór takich uwarunkowań. 

W dalszej części dokonano szczegółowej analizy przedstawionych do oceny publikacji. 

Artykuł współautorski Bezpieczeństwo użytkowania maszyn, w którym Autorzy wskazują, że „w 

artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń”. W mojej 

ocenie jest to komunikat, opracowany na bazie dwóch dyrektyw, raportu Państwowej Inspekcji 

Pracy oraz dwóch rozporządzeń: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra 

Gospodarki. 

Kolejny artykuł Ryzyko zawodowe, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w środowisku pracy, w 

którym brak określenia celu, podobnie jak wyżej opisywany jest raczej komunikatem, opraco- 

wanym na bazie jednej dyrektywy, dwóch rozporządzeń oraz dwóch doniesień z KANBrief 
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(KANBrief - kwartalnik dostarcza informacji o zagadnieniach ochrony pracy w procesach nor- 

malizacji). 

Artykuł Komunikowanie w zakresie zmian wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra- 

cy, nie ma określonego celu, metod badawczych. Jest artykułem teoretycznym, opracowanym na 

bazie literatury krajowej oraz trzech pozycjach zagranicznych jak też ustawach, rozporządze- 

niach, sprawozdaniach. 

Kolejny współautorski artykuł Health Promoting Games as Part o f  the Strategy o f  the Organi- 

zation zawiera rozważania teoretyczne na bazie licznie cytowanych referencjach literaturowych 

krajowych i zagranicznych. W abstrakcie określono cel, który dotyczy m.in. działań promują- 

cych zdrowie w ramach strategii organizacji, modeli poziomów kultury bezpieczeństwa oraz 

propozycji nowego podejścia do rozwoju organizacji. 

W artykule The Social Role o f  Ergonomic and Material Environment Design jako cel Habili- 

tantka przyjęła „analizę zmian charakteru pracy i znaczenia ergonomii”. Artykuł oparty w 

głównej mierze na krajowej literaturze oraz nielicznie prezentowanych danych pozyskanych z 

Eurostatu. 

W artykule The Labour Market and Material Environment Design w abstrakcie jako cel wska- 

zano analizę zmian na rynku pracy i znaczenie środowiska materialnego. Artykuł ten zawiera 

rozważania teoretyczne oparte głównie na referencjach literatury krajowej i jednej pozycji an- 

glojęzycznej . 

W współautorskim artykule Fizyczne cechy pracy w perspektywie pracowników i pracodawców 

jako cel Autorzy wskazali „. . .ukazanie różnic w postrzeganiu kryteriów fizycznych cech pracy 

przez pracodawców i pracowników, a także wskazanie obszarów i zakresu tych różnic na po- 

trzeby opracowania narzędzi teoretycznych i formuł praktycznych współpracy w kreowaniu wa- 

runków pracy”. Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych opartych w głównej mierze na 

referencjach literaturowych zachodnich autorów. Nielicznie prezentowane wyniki zaczerpnięte 

zostały z innych publikacji współautora artykułu. 

W artykule Kultura bezpieczeństwa czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, jako cel Ha- 

bilitantka przyjęła „.....zaakcentowanie istoty kultury bezpieczeństwa pracy jako jednego z 

czynników wpływających na przewagę konkurencyjności przedsiębiorstwa”. Artykuł zawiera 

rozważania teoretyczne na bazie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. 

W artykule współautorskim, Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, gdzie współautorka 

w oświadczeniu wskazała, że „..przeprowadziła ankietę i przygotowała analizę danych z bada- 
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nia”, nie określono celu, natomiast określono z wykorzystaniem jakich metod dokonano diagno- 

zy kultury w badanych przedsiębiorstwie. Wśród wykorzystanych metod wskazano „. . .metodę 

badań ankietowych przy użyciu kwestionariuszy zaproponowanych przez Studenskiego”. Wy- 

niki badań zaprezentowano poprzez przedstawienie rozkładu odpowiedzi na poszczególne pyta- 

nia. 

Artykuł Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy, w którym jako cel Habilitantka przyjęła; 

„. . .przedstawienie istoty kultury bezpieczeństwa pracy i klimatu bezpieczeństwa”, zawiera roz- 

ważania teoretyczne na bazie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. 

W artykule The Levels of Safety Culture , jako cel Habilitantka przyjęła, „analizę teoretycznych 

modeli poziomów kultury bezpieczeństwa i zaproponowanie modelu”. Artykuł zawiera rozwa- 

żania o charakterze teoretycznym oparty na referencjach literaturowych zarówno krajowych, a 

w głównym zakresie zagranicznych. 

Cykl publikacji zgłoszony jako osiągnięcie będące podstawą postępowania habilitacyjnego 

powinno być kompletne i spójne, znaczące oraz oryginalne. W moj e j  ocenie przedstawiony 

cykl publikacji nie spełnia wyżej wymienionych wymogów z uwagi na: 

1. brak jednoznacznie zdefiniowanego i uzasadnionego merytorycznie problemu badaw- 

czego, 

2. brak kompletności, jak też spójności rozważań prowadzonych w poszczególnych artyku- 

łach, z punktu widzenia określonego celu; cel ten w omówieniu przedstawionych treści 

w artykułach nie znajduje odzwierciedlenia ani odniesienia, 

3. przedstawione do oceny artykuły porządkują wiedzę w zakresie wybranej problematyki, 

dokonanej na bazie dostępnej wiedzy zawartej w krajowej jak też zagranicznej literatu- 

rze; w artykułach tych brak dyskusji naukowych, własnych poglądów jak też komenta- 

rzy. W związku z powyższym uznaję, że nie ma w nich wkładu o charakterze teoriopo- 

znawczym, 

4. bardzo niski poziom warsztatu metodyczno- badawczego; główną metodą badawczą są 

studia literaturowe, 

5. dorobek zawiera bardzo nieliczne badania własne o niskim poziomie wartości, wyraźne 

braki metodyczne dotyczą analizy i opracowania wyników badań, 

6. w wykazanym dorobku stanowiącym cykl publikacji wyraźnie brakuje publikacji w wy- 

soko punktowanych czasopismach. 

Podsumowując moja ocena przedstawionego cyklu publikacji z punktu widzenia wkładu w 

rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości jest negatywna. 



Ocena aktywności naukowej 

IV.1. Obszary zainteresowań naukowych 

W zaprezentowanej dokumentacji Habilitantka wskazała na trzy obszary zainteresowań nauko- 

wo-badawczych. Pierwszy ze wskazanych obszarów, powiązany jest z tematyką technologii in- 

formacyjnych i stanowił kontynuację i rozszerzenie problematyki pracy doktorskiej. Jak wyni- 

ka z przedstawionej przez Habilitantkę dokumentacji, z przeprowadzonych w tym obszarze 

badań powstało 10 prac. Trzy (3) z nich to rozdziały własne opublikowane w monografiach wy- 

danych dwie (2) w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, jed- 

na (1) wydana przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne. Kolejne to trzy (3) współautorskie 

rozdziały w monografiach, z których jeden (1) wydany został w Wydawnictwie Wyższej Szkoły 

Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, jeden (1) wydany przez Polskie Towarzystwo Ergono- 

miczne oraz jeden (1) w języku angielskim wydany przez International Ergonomics Association. 

W grupie tych prac, trzy (3) artykuły są autorstwa własnego Habilitantki, z których jeden (1) 

opublikowany został w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Po- 

znaniu , a dwa (2) z nich w Zastosowaniach Ergonomii. Jeden (1) współautorski artykuł został 

opublikowany w Czasopis'mie Logistyka. 

Kolejny obszar badawczy nazwany Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zawiera publikacje, które 

jak wskazała Habilitantka, stanowią po części uzupełnienie badań przedstawionych w ramach 

głównego osiągniecia naukowego. W tym obszarze wskazano 16 prac, z których siedem (7) to 

rozdziały własne zawarte w monografiach, cztery (4) to współautorskie rozdziały w monogra- 

fiach, oraz pięć (5) współautorskich artykułów. Prace te opublikowane zostały w Zastosowa- 

niach Ergonomii, przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Po- 

znańskiej, Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. Dwie (2) prace współautorskie opublikowano w wydawnictwach międzynarodo- 

wych: Press Taylor & Francis Group Boca Raton oraz jedna (1) przez Springer International 

Publishing. 

Trzeci ostatni obszar badawczy Habilitantka określiła jako Osoby niepełnosprawne i do tego 

obszaru zaliczyła 10 prac, z czego pięć (5) prac to prace współautorskie i pięć (5) to prace wła- 

sne. Wśród wskazanych prac przeważająca większość, bo siedem (7) z nich, to rozdziały w 

monografiach, trzy (3) to współautorskie artykuły, z których dwa (2) opublikowano w Czasopi- 

śmie Logistyka, a jeden (1) w czasopiśmie Bezpieczeństwo pracy. Monografie publikowane by- 

ły w Uniwersytecie Zielonogórskim, Politechnice Łódzkiej, w Wydawnictwie Naukowym Pol- 

7 



skiego Towarzystwa Profesjologicznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, w 

Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

IV.2. Autorstwo lub wspólautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących 

się w bazie JCR lub ERIH 

Habilitantka nie wykazała artykułów opublikowanych samodzielnie, jak też we współautorstwie 

w czasopismach znajdujących się w bazie J CR lub ERIH. 

Miarą osiągnięć naukowych w perspektywie indywidualnego dorobku autora jest liczba cyto- 

wań jak też h—indeks. Jak raportuje Habilitantka, w bazie Google Scholar wskazuje na 32 cyto— 

wania (indeks Hirscha wynosi 3 )  ; w bazie Web of Science liczba cytowań wynosi 9 indeks 

Hirscha wynosi 2; według bazy tematycznej BazEkon liczba cytowań prac wynosi 7 ,  indeks 

Hirscha wynosi 2. Podane miary nie są zbyt wysokie. 

IV.3. Autorstwo lub wspólautorstwo monografii w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście o których mowa w $ 3 Rozpo- 

rządzenia. . 
Na aktywność naukową dr Katarzyny Lis składają się publikacje w postaci rozdziałów w pra- 

cach zbiorowych, artykuły w czasopismach, realizacja projektów badawczych, udział w konfe- 

rencjach naukowych oraz działalność popularyzatorska. Dorobek publikacyjny obejmuje prace 

napisane indywidualnie jak też we współautorstwie. 

Dorobek i osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki obejmują: 5 samodzielnych i 13 współ- 

autorskich artykułów naukowych, nie posiadających „Impact Factor”, 20 autorskich rozdziałów 

w monografiach i 15 współautorskich rozdziałów. 

Publikacje własnego autorstwa w liczbie 5 ukazały się w: Zeszytach Naukowych Wyższej Szko- 

ly Komunikacji i Zarządzania, w Czasopiśmie Zastosowanie Ergonomii, w Zeszytach Nauko- 

wych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wśród wskazanych w wykazie publikacji wy- 

stępują publikacje współautorskie (8 artykułów), dla których nie określono udziału poszczegól- 

nych autorów w przygotowaniu tych publikacji ani też oświadczenia współautorów (oświadcze- 

nia załączono jedynie w odniesieniu do publikacji stanowiący tzw. cykl publikacji). Publikacje 

współautorskie ukazały się w czasopismach krajowych, takich jak: Zeszyty Naukowe Małopol- 

skiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Zastosowaniach Ergonomii, w Przeglądzie Le- 

śniczym, w Czasopiśmie Logistyka. 

Dr Katarzyna Lis przygotowała i opublikowała rozdziały własne , jak też rozdziały we współau- 

torstwie w zbiorowych opracowaniach naukowych. Wśród rozdziałów, które zostały opubliko- 

8 



wane w wydawnictwach zagranicznych, występują dwa (2) rozdziały własne, które zostały opu- 

blikowane przez Press Taylor & Francios Group Boca Raton oraz Clerance Center oraz trzy 

rozdziały we współautorstwie, z których jeden opublikowano w International Ergonomic Asso- 

ciation , jeden (1) przez Spinger International Publishing oraz jeden (1) wydany przez Press 

Taylor & Francios Grau. Boca Raton. Dr Katarzyna Lis była autorem 18 rozdziałów i współ- 

autorem 12 rozdziałów w monografiach wydanych w wydawnictwach krajowych. 

Biorąc pod uwagę wymiar ilościowy wskazać należy, że jest on na poziomie zadowalającym 

(ponad 3 publikacje na rok) biorąc pod uwagę liczbę lat po doktoracie (15 lat). W ocenie dorob- 

ku naukowego ważny jest nie tylko wymiar ilościowy, ale też jakościowy. Z uwagi na to, że 

Habilitantka w materiałach dołączyła jedynie teksty publikacji stanowiących cykl publikacji, 

ocena jakościowa pozostałego dorobku naukowego, odnosząc się do oryginalności publikacji, 

metodyki badań, zastosowanych metod badawczych oraz wykorzystania dotychczasowego 

dorobku krajowego jak też zagranicznego w badaniach Habilitantki, nie jest możliwa. 

Wskazać można jedynie, że prace zarówno autorstwa własnego, jak też współautorskie w więk- 

szości opublikowane zostały w nisko punktowanych czasopismach i wydawnictwach. 

W myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 roku w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowa- 

nego (Dz. U. nr 196 poz.] 1 65) ocenie poddano kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi 

projektami badawczymi lub udział w takich projektach. W swojej pracy zawodowej po uzy- 

skaniu stopnia naukowego doktora, Habilitantka była wykonawcą w projekcie Unii Europej- 

skiej, oraz w trzech projektach międzyuczelnianych. Ponadto brała udział w projektach realizo- 

wanych w ramach tzw. badań statutowych i badań własnych. Dr Katarzyna Lis nie kierowała i 

nie brała udziału w projektach naukowych krajowych iinansowanych ze środków NCN oraz 

innych źródeł. 

IV.4. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową — dr Katarzyna Lis nie 

wskazała nagród międzynarodowych. Habilitantka otrzymała jedną nagrodę indywidualną II 

stopnia oraz jedną nagrodę zbiorową również II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicz- 

nego w Poznaniu. W materiałach przygotowanych przez Habilitantkę, nie wskazano czy były to 

nagrody za działalność naukową. Dr Katarzyna Lis otrzymała również Medal Komisji Edukacji 

Narodowej. 

IV.5. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tema- 

tycznych — Habilitantka uczestniczyła w czterech (4) konferencjach międzynarodowych oraz 

9 

w ”  
4755? 



w 47 konferencjach krajowych. Spośród tych konferencji, dwadzieścia (20) z nich zorganizo- 

wała macierzysta Uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz sześć (6) również ma- 

cierzysta Uczelnia Politechnika Poznańska, siedem (7) Komisja Ergonomii Przy Wrocławskim 

Oddziale PAN, dwie (2) Politechnika Warszawska, jedną (1) Politechnika Łódzka, trzy (3) 

Uniwersytet w Zielonej Górze oraz uczelnie niepubliczne. W przygotowanej dokumentacji Ha- 

bilitantka wskazała, że wygłaszała referaty na wszystkich wskazanych konferencjach. 

W podsumowaniu stwierdzam, że w wymiarze liczbowym aktywność publikacyjna Habili- 

tantki jest zadowalająca w odniesieniu do liczby publikacji, a przede wszystkim wygłoszo- 

nych referatów na konferencjach. Referaty wygłaszane były głównie na konferencjach or- 

ganizowanych przez macierzyste uczelni, jak też organizacje tzw. branżowe, kierowane do 

węższego grona uczestników. Wyraźnie brakuje uczestnictwa dr  Katarzyny Lis w znanych 

i uznawanych w środowisku naukowym, konferencjach organizowanych przez liczące się 

Uczelnie (poza Uczelniami macierzystymi), w których badania naukowe w zakresie nauk o 

zarządzaniu (zarządzaniu i jakości) realizowane są na wysokim poziomie. Aktywność pu- 

blikacyjna w środowisku międzynarodowym jest raczej skromna. Brak udziału Habili- 

tantki w realizacji projektów finansowanych ze źródeł centralnych na naukę i wyłanianych 

w drodze konkursu. 

V. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy między- 

narodowej d r  Katarzyny Lis 

V.l. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych 

lub krajowych — dr Katarzyna Lis uczestniczyła jako wykonawca w projekcie Unii Europej- 

skiej Informatyczny system zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw zintegrowany z 

modułem wspomagania decyzji, którego kierownikiem był prof. dr hab. inż. W.Cellary oraz w 

projekcie Przedsiębiorczość w opinii studentów szkół wyższych Polski i Ukrainy. 

V.2.Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 

komitetach organizacyjnych tych konferencji — dr Katarzyna Lis uczestniczyła w czterech 

(4) konferencjach międzynarodowych oraz w 47 konferencjach krajowych, o czym pisano 

wyżej. Habilitantka pełniła też trzykrotnie (3) rolę przewodniczącej komitetu naukowo- 

organizacyjnego oraz trzynaście (13) razy występowała jako członek komitetu naukowo- 

organizacyjnego. 
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V.3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia — dr Katarzyna Lis otrzymała , o czym pisano wyżej, 

jedną nagrodę indywidualną II stopnia i jedną zespołową również II stopnia Rektora Uniwersy- 

tetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

V.4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych — Habilitantka nie wykazała udziału w kon- 

sorcjach i sieciach badawczych 

V.5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrod- 

ków polskich i zagranicznych a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przed- 

siębiorcami — w dokumentacji nie wskazano dorobku w tym zakresie co oznacza, że Habilitant- 

ka nie kieruje projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków. 

V.6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism — z dokumentacji 

zaprezentowanej przez Habilitantkę wynika, że nie bierze udziału w komitetach redakcyjnych, 

jak też radach naukowych czasopism. 

V.7. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych 

Dr Katarzyna Lis wykazała, że jest członkiem w trzech towarzystwach: Polskie Towarzystwo 

Ergonomiczne, International Ergonomics Association oraz Towarzystwo Przemysłowo- 

Gospodarcze. 

V.8. Osiągnięcia dydaktyczne i w  zakresie popularyzacji nauki 

Jeśli chodzi o działalność dydaktyczną, to w załączonej dokumentacji Habilitantka wskazała, że 

w latach 2005 -2019 prowadziła zajęcia na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomo- 

wych. Była promotorem 6-ciu prac magisterskich i 79 prac licencjackich. Ponadto Habilitantka 

kierowała pracami końcowymi na studiach podyplomowych. 

V.9. Opieka naukowa nad studentami w toku specjalizacji 

Dr Katarzyna Lis nie wykazała w dokumentacji osiągnięć w tym zakresie. 

V.10. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promo- 

tora pomocniczego z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 

Dr Katarzyna Lis nie pełni roli promotora pomocniczego w otwartych przewodach doktorskich. 

V.11. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 



Dr Katarzyna Lis nie odbyła żadnego stażu w zagranicznych lub krajowych ośrodkach nauko- 

wych lub akademickich. 

V.12. Wykonywanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy pu- 

blicznej , samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

przedsiębiorców 

Dr Katarzyna Lis nie wykazała żadnych osiągnięć wtym obszarze. 

V.13. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych — w przedstawionej dokumentacji nie 

wskazano udziału w zespołach eksperckich i konkursowych. 

V.14. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w cza- 

sopismach — w dokumentacji wykazano, że w roku 2017 Habilitantka wykonała trzy (3) recen- 

zje dla czasopisma Sensus Historiae, a w roku 2019 również trzy (3) recenzje artykułów do Ze- 

szytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. 

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej 

dr  Katarzyny Lis jest niska. Na ocenę tą składają się nieliczne nagrody i wyróżnienia, 

brak projektów realizowanych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, jak też 

przedsiębiorcami. Habilitantka nie bierze udziału w komitetach redakcyjnych czy też ra- 

dach naukowych czasopism. Nie pełni roli promotora pomocniczego w przewodach dok- 

torskich, jak też nie odbyła żadnego stażu w krajowych jak też zagranicznych ośrodkach 

naukowych. Nie wykonała żadnych ekspertyz lub innych opracowań na organów władzy 

publicznej czy też przedsiębiorstw. Nie brała udziału w zespołach eksperckich jak też ze- 

społach konkursowych. W zakresie dydaktyki prowadzila standardowe, charakterystyczne 

dla osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta zajęcia dydaktyczne. Wyraźnie brakuje 

zajęć wyróżniających, przykładowo prowadzonych w języku angielskim, czy też na stu- 

diach MBA albo zajęć wybieranych przez studentów. Aktywność Habilitantki jest zadowa- 

lająca, o czym pisano wyżej, jeśli chodzi o konferencje naukowe, jak też udział w krajo- 

wych organizacjach i towarzystwach naukowych. 

VI. Konkluzja 

Biorąc pod uwagę oceny cząstkowe wskazane wyżej, stwierdzam, że przedstawiony do oceny 

dorobek naukowy stanowiący cykl 11 publikacji powiązanych tematycznie, pt: Kultura bezpie- 

czeństwa pracy, aktywność naukowa, popularyzatorska i na arenie międzynarodowej, nie 

spełniają ustawowych wymogów stawianych kandydatom w postępowaniu o nadanie stop- 
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nia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o 

zarządzaniu i jakości. Wobec powyższego nie popieram wniosku dr  Katarzyny Lis o uzyska- 

nie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządza- 

niu i jakości. 

Wrocław, 12.12.2019 W 
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