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1. 

Recenzja dorobku naukowo — badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego 
dr  Marleny Dzikowskiej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia 

Podstawy formalno — prawne dla opracowania recenzji 

Podstawę do przygotowania recenzji stanowi powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni 
i Tytułów na recenzenta (BCK-II-L-10666/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.), zgodnie z pismem 
Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych UEP (BRAN/165/2019) z dnia 17 grudnia 2019 r. 

Do pisma załączono dokumentację wnioskodawcy, na którą składają się następujące 
elementy: 

wniosek z dnia 29 kwietnia 2019 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego; 
kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych; 
autoreferat Habilitantki zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych w j .  polskim i 
angielskim; 
monografię naukową wskazanajako główne osiągniecie naukowe pt. The Role of 
Subsidiaty in International Business. Functional Responsibilities in the MNE 's Value 
Network; 

wykaz wybranych opublikowanych prac naukowych wraz z ich kopiami; 
informację o współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej i wybranych projektach 
badawczych, informację o dorobku popularyzatorskim i transferze wiedzy naukowej, o 
dorobku organizacyjnym i recenzenckim, o działalności dydaktycznej i sprawowanej 

, opiece naukowej, a także o zagranicznych pobytach badawczych i stażach szkoleniowych; 
oświadczenia współautorów prac naukowych określające ich udział w publikacjach 
współautorskich; 
nośnik elektroniczny z opisem przedłożonych dokumentów. 

Uważam, że załączona dokumentacja została przygotowana z należytą starannością i pozwala 
na prawidłową ocenę dorobku naukowego, badawczego, dydaktycznego oraz organizacyjnego 
Habilitantki 



2. Podstawowe informacje o przebiegu pracy naukowo-dydaktycznej Habilitantki 

Dr Marlena Dzikowska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), w 
którym uzyskała tytuł magistra. Studia doktoranckie (2008-2012) odbyła na Wydziale Gospodarki 
Międzynarodowej w UEP, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora z wyróżnieniem (2012). 
Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na 
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw” był prof. dr hab. Marian Gorynia. 

Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydatka od roku 2012 rozpoczęła karierę naukową 
podejmując pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej na 
Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP. Od 2013 roku pracuje na stanowisku adiunkta w tej 
samej Uczelni. Dr Marlena Dzikowska systematycznie wzbogacała swoje doświadczenia 
zawodowe odbywając staże naukowe na renomowanych uniwersytetach, takich jak: Copenhagen 
Business School (2015), University of Glasgow (2015) oraz Zurich University of Applied Sciences 
(2019). Należy podkreślić, ze pobyt na tych stażach był finansowany z funduszy pozyskanych 
przez Habilitantkę w ramach grantów krajowych i międzynarodowych: Junior Dekaban-Liddle 
Fellowship oraz Program Bekkera (NAWA). Należy dodać, że dr Dzikowska brała udział w wielu 
szkoleniach krajowych (11) i zagranicznych (9) podczas których doskonaliła swój warsztat 
naukowy i dydaktyczny. 

Wszechstronne wykształcenie w powiązaniu z bogatym doświadczeniem międzynarodowym 
zdobytym w trakcie staży badawczych i szkoleń zaowocowało dużą dojrzałością naukową 
Kandydatka. Trzeba dodać, że osiągnięcia naukowe zyskały uznanie w postaci różnorodnych 
nagród i stypendiów, które uzyskała Habilitantka (s.5-6 Autoreferatu). 

3. Ocena dorobku naukowego Habilitantki 

Dorobek naukowy dr Marleny Dzikowskiej jest — zdaniem Recenzentki - od strony ilościowej 
zadowalający]. Od czasu uzyskania doktoratu w 2012 roku Kandydatka opublikowała 39 
tekstów (w tym 24 w języku angielskim), w tym 2 monografie naukowe. Należy podkreślić, iż 
wśród publikacji po doktoracie, 3 (2 samodzielne oraz 1 współautorska) to publikacje w 
czasopismach notowanych na liście JCR (tzw. lista filadelfijska), 15 artykułów ukazało się w 
pracach naukowych wybranych uniwersytetów w Polsce, w renomowanych czasopismach np. 
„Ekonomista”, „Przegląd Organizacji”, „Organizacja i Kierowanie” czy „Gospodarka Narodowa” 
a 17 rozdziałów opublikowano w monografiach naukowych, które ukazały się nakładem takich 
wydawnictw, jak: Palgrave Macmillan, Difin czy CeDeWu. 

Łączny współczynnik IF publikacji naukowych Habilitantki wynosi 2,059 (w Autoreferacie nie 
podano czy dotyczy wszystkich publikacji czy tylko tych, które ukazały się po doktoracie). Suma 
punktów MNiSW dla publikacji naukowych wynosi 363, z czego po doktoracie 327 co stanowi 
dobry rezultat. 

* Jako publikacje naukowe traktuję w niniejszej recenzji artykuły naukowe, rozdziały w monografiach oraz 
monografie. 



Liczba cytowań wynosi wg Google Scholar (GS): 150, a wg bazy Web of Science (WoS): 27, wg 
Baz Ekon: 82, co świadczy o znaczącym zasięgu oddziaływania i umiejętności popularyzacji 
dorobku naukowego w środowisku międzynarodowym. Indeks H dr Dzikowskiej wynosi wg GS: 
6, wg WoS: 3 oraz wg BazEkon: 3. 

Lektura Autoreferatu oraz publikacji przedstawionych przez Habilitantkę wskazuje, że 
prowadzone badania naukowe można ulokować w trzech głównych nurtach: 

1. Badanie międzynarodowej konkurencyjności i intemacjonalizacji przedsiębiorstw w 
zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych. 

2. Organizacja przedsiębiorstw międzynarodowych. 
3. Badania łańcucha wartości przedsiębiorstwa. 

Wyniki badań stanowiących efekt działalności naukowo-badawczej Kandydatki we wszystkich 
trzech nurtach — prowadzonych wspólnie z badaczami z UEP oraz SGH, a także partnerami z 
uniwersytetów zagranicznych - publikowała zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. 
Warto również podkreślić, ze dr Dzikowska — w prezentowanej dokumentacji — precyzyjnie 
określiła swój udział ilościowy i jakościowy w publikacjach wspólnych. Dodatkowo, lektura 
załączonych publikacji pozwala na stwierdzenie, że powstały one jako wynik uzyskanych grantów 
w NCN co świadczy o umiejętności pracy samodzielnej oraz w zespołach badawczych. 
Kandydatka swobodnie wykorzystuje zaawansowane metody ilościowe w prowadzonych 
badaniach a Jej warsztat badawczy jest ugruntowany i dojrzały. 

Podsumowując, pragnę zauważyć, że przytoczone wartości wskaźników cytowalności 
świadczą o tym, że publikacje dr Dzikowskiej z zakresu biznesu międzynarodowego są już w 
pewnym stopniu zauważane i wykorzystywane (cytowane) także poza krajowym środowiskiem 
naukowym. Zwraca też uwagę staranność w przygotowaniu tej części wniosku. 

Należy też odnotować uzyskanie przez Kandydatkę wielu wyróżnień za działalność naukową 
(12), a wśród nich: Nagrody Zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012) za 
monografię pt. Wejście Polski do strejy euro a międzynarodowa konkurencyjność i 
internacjonal izacja polskich przedsiębiorstw (Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka 
P., Dzikowska M.), nagrody indywidualnej The Copenhagen Business School Prize za najlepszy 
artykuł przygotowany przez osobę poniżej 40 roku życia zaprezentowany na dorocznej 40. EIBA 
(2014) oraz Zespołowej Nagrody Rektora UEP (2017) za monografię pt. International 
competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis (Dzikowska M., 
Gorynia M., Jankowska B., Dabrowska-Mroczek K., Kania A., Trapczyński P.). 

4. Opinia () osiągnięciu naukowym, którym jest monografia naukowa pt.: The Role of 
Subsidiaty in International Business. Functional Responsibilities in the MNE's Value 
Network wskazana przez Habilitantkę zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w 
zakresie sztuki oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 
września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności 
w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora 



Dr Marlena Dzikowska jako główne osiągnięcie naukowe wskazała monografię pt. The 
Role of the Subsidiary in International Business. Functional Responsibilities in the MNE's 
Value Network, która ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego Palgrave Macmillan w 2019 
roku. Recenzowaną publikację otwierają Podziękowania, w których Autorka podaje, że jest ona 
efektem realizacji grantu badawczego finansowanego z NCN, prowadzonego na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu w latach 2014-2018, a na jej ostateczny kształt wpływ miało szereg 
dyskusji naukowych związanych z podjętym tematem. Monografia liczy łącznie 137 stron. 

Dobór tematu monografii uważam za właściwy i aktualny. Zagadnienie związane z szeroko 
rozumianą rolą spółek córek w sieci przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich specjalizacją 
funkcjonalną jest istotne dla rozumienia biznesu międzynarodowego prowadzonego w warunkach 
gospodarki globalnej, w której przepływy kapitałowe w postaci zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich są kluczowe zarówno dla przedsiębiorstw jak i państw goszczących. W opiniowanej 
monografii Autorka rozwija i pogłębia koncepcję strategicznej roli spółek córek, którą 
zaprezentowała wraz z U. Anderssonem w 2018 r. oraz dokonuje empirycznej weryfikacji 
opracowanego modelu determinant obowiązków funkcjonalnych tych spółek. 

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Każdy rozdział poprzedza abstrakt, w którym 
Kandydatka wyjaśnia wjakim celu został napisany i wskazuje główne wątki rozważań oraz słowa 
kluczowe, które są podobne w każdym rozdziale opiniowanego działa. Przypisy występują po 
każdym rozdziale, a publikację zamyka indeks pojęć. Układ pracy jest prawidłowy, a kolejność i 
tematyka rozdziałów nie budzą zastrzeżeń, gdyż widać ich logiczne następstwo i związki 
merytoryczne. ' 

Rozdział pierwszy pełni funkcję wstępu. Jednak taka konstrukcja zaburza nieco 
przejrzystość odbioru wstępu, który w mojej ocenie powinien stanowić osobną część monografii. 
Recenzentka wychodzi z założenia, że właściwie napisany wstęp do pracy jest jej syntetycznym 
odzwierciedleniem a nierzadko wizytówką. Można wskazać następujące elementy prawidłowo 
skonstruowanego wstępu: sformułowanie problemu badawczego i jego uzasadnienie, określenie 
celu (celów), pytań badawczych, sformułowanie hipotezy (hipotez), omówienie zakresów badań 
(przedmiotowy, podmiotowy, czasowy, przestrzenny), zaprezentowanie i ocena źródeł informacji, 
uzasadnienie zastosowanych metod badawczych, ocena literatury przedmiotu oraz omówienie 
układu pracy. Należy zauważyć, że Autorka zawarła w swoim wstępie tylko niektóre z tych 
elementów. Dr Dzikowska dobrze uzasadniła wybór tematu pracy oraz prawidłowo 
zidentyfikowała problem badaczy, którym jest specjalizacja funkcjonalna spółek córek 
przedsiębiorstw międzynarodowych, wskazując jednocześnie na lukę badawczą związaną z 
operacjonalizacją działalności spółek córek. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorka 
zdecydowała, iż przedmiotem badań będzie sytuacja oddziałów spółek córek przedsiębiorstw 
zagranicznych zlokalizowanych w Polsce, co wypełnia lukę badawczą istniejącą w tym obszarze. 

W rozdziale pierwszym — Wstępie - przedstawiono także wykorzystane metody badawcze 
(studia literaturowe oraz badania empiryczne) i zakres prowadzonych badań. Autorka szczegółowo 
przedstawiła znaczenie monografii dla różnych grup odbiorców. Jako grupę docelową wskazała 
kadrę zarządzająca spółkami córkami przedsiębiorstw międzynarodowych, której opiniowana 
monografia ma pozwolić a zarazem ułatwić identyfikację obszarów specjalizacji funkcjonalnych 

- oraz pożądanych kierunków ich zmian. Kolejno, Autorka analizuje problem badaczy z 



perspektywy polityki gospodarczej, a ostatecznie koncentruje uwagę na wartości naukowej 
przygotowanego dzieła. 

Niestety, Autorka nie podała celu głównego monografii, jak również nie przedstawiła w 
tym miejscu hipotez badawczych lub pytań badawczych. Nie jest to standardowa konstrukcja 
wstępu do monografii, która ma stanowić osiągnięcie naukowe. We wstępie dokonano tylko 
pobieżnej prezentacji celów, jakie postawiono przed poszczególnymi rozdziałami, natomiast nie 
określono celów szczegółowych. Brakujące elementy odnaleźć można dopiero w Autoreferacie 
przygotowanym przez Kandydatkę, w którym jednoznacznie wskazano dwa cele główne oraz 
dziewięć celów cząstkowych opiniowanej monografii. Hipotezy badawcze, których w monografii 
przyjęto dziewięć, zostały przedstawione dopiero w czwartym rozdziale i należy przyznać, że 
zostały one omówione w sposób bardziej przejrzysty w Autoreferacie niż w monografii. W swoim 
Autoreferacie Autorka przedstawiła również graficzną interpretację hipotez badawczych, które 
zostały nałożone na model determinant obowiązków funkcjonalnych spółek córek. Zastosowane 
rozwiązanie jest poprawne i ułatwia czytelnikowi odbiór treści i tok rozumowania, który przyjęto 
w recenzowanym dziele. Szkoda, ze zostało zamieszczone dopiero w rozdziale czwartym. Zdaniem 
Recenzentki jest to uchybienie. 

Drugi rozdział pracy prezentuje podstawy teoretyczne badanego zagadnienia. Autorka 
przedstawiła warstwę terminologiczną związaną ze specjalizacją funkcjonalną spółek córek 
przedsiębiorstw międzynarodowych. Rozważania prowadzone w tym rozdziale koncentrują się 
wokół dwóch teorii - intemalizacji oraz sieci biznesowych. Autorka dokonała syntetycznej 
prezentacji kluczowych zagadnień charakteryzujących przywołane teorie, które oparła o 
najnowszą i bogatą literaturę przedmiotu, co stanowi walor tego rozdziału. W ostatniej, trzeciej 
części niniejszego rozdziału przeprowadzono interesująca dyskusję dotyczącą konkurowania o 
obowiązki funkcjonalne pomiędzy spółkami córkami przedsiębiorstwa międzynarodowego, którą 
Kandydatka poparła przywołaniem przykładowych rozwiązań przyjętych w spółkach córkach 
przedsiębiorstw zagranicznych ulokowanych w Polsce. 

Rozdział trzeci stanowi kontynuację a zarazem uszczegółowienie rozważań teoretycznych 
przeprowadzonych w rozdziale drugim. W tej części pracy dr Dzikowska dokonała krytycznej 
analizy literatury odnoszącej się do zagadnienia obowiązków funkcjonalnych spółek córek. 
Umiejętność syntezy badanych zagadnień oraz ich czytelnej prezentacji jest przykładowo 
widoczna w tabeli 3.1 ., w której Autorka zaprezentowała przegląd światowej literatury przedmiotu 
dotyczącej roli spółek córek w ujęciu chronologicznym. W kolejnych częściach przedstawiono 
problem specjalizacji funkcjonalnej z perspektywy koncentracji na zasobach i konfiguracji, a 
następnie więcej uwagi poświęcono na zbadanie tego zjawiska z punktu widzenia obowiązków. 
Dokonano przeglądu poszczególnych koncepcji teoretycznych w ujęciu chronologicznym. Na 
podkreślenie zasługuje porządek prezentowania treści w tej części monografii, bowiem Autorka 
poddała analizie omawiane teorie według przyjętego wcześniej schematu, który koncentrował się 
na sformułowanych trzech pytaniach badawczych. Rozdział zamyka syntetyczne przedstawienie 
wyników badań Kandydatki dotyczących koncepcji strategicznej roli spółek córek, a rozważania 
tutaj prowadzone zostały oparte na artykule naukowym napisanym przez Autorkę współnie z U. 
Anderssonem w 2018 r. 

Najcenniejszą częścią pracy — pokazującą dojrzałość i warsztat badawczy Kandydatki — są, 
według mojej opinii, rozważania zawarte w rozdziale czwartym i piątym. Rozdział czwarty 



przedstawia model determinant obowiązków funkcjonalnych spółek córek przedsiebiorstw 
międzynarodowych. Prezentację modelu poprzedza szczegółowa analiza literatury przedmiotu, 
która odegrała szczególnie ważną rolę dla opracowania dalszych rozwiązań modelowych. Dr 
Dzikowska zidentyfikowała na tej podstawie lukę badawczą i opracowała nowe założenia do 
modelu, który, według Kandydatki, nie był wcześniej przedstawiony w sposób kompleksowy. W 
kolejnej części rozdziału przedstawiono dziewięć hipotez badawczych z wyjaśnieniami (s.70-79 
opiniowanej monografii) oraz szczegółowo opisano przeprowadzone badanie empiryczne, jego 
metodę oraz zasady doboru danych i opracowanie próby badawczej. 

Rozdział piąty prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących obowiązków 
funkcjonalnych, które przeprowadzono na próbie 193 spółek córek działających w branży 
przetwórczej w Polsce. Dr Dzikowska dotarła ze swoim kwestionariuszem do kadry zarządzającej 
wyższego szczebla, co wiązało się z użyciem metody wielokrotnego kontaktu. Zastosowano 
pięcioletnią perspektywę badawczą, którą uważam za prawidłową. Kandydatka wskazała, że 
występują większe - niż obserwowane dotychczas - różnice w skali realizowanych obowiązków 
funkcjonalnych przez spółki córki. Większość badanych jednostek doświadczyła transformacji 
obowiązków funkcjonalnych, z czego aż 75% badanych spółek córek odnotowało jedną z 
opisywanych zmian funkcjonalnych. Cenną częścią tego rozdziału jest przeprowadzona dyskusja 
oraz zaproponowane przez Kandydatkę rekomendacje dotyczące działań, które powinny być 
podejmowane przez kadrę zarządzającą w zakresie wyznaczania nowych inicjatyw dla spółek 
córek, a także oceny ich zdolności do budowania stabilnych powiazań z lokalnym środowiskiem 
biznesowym oraz przez kreatorów polityki różnych szczebli krajów goszczących przedsiębiorstwa 
międzynarodowe (punkt 5.4). Kandydatka zweryfikowała przyjęte hipotezy, z których jedną 
odrzuciła, pięć częściowo odrzuciła, a w przypadku trzech pozostałych nie znalazła podstaw do 
odrzucenia. W części zamykającej ten rozdział wskazano ograniczenia związane z 
przeprowadzonymi badaniami oraz kierunki przyszłych badań, które zostały zaprezentowane w 
sposób dojrzały, dowodząc samoświadomości badacza, dużej wiedzy i swobody poruszania się 
Kandydatki w badanym obszarze. 

W tym miejscu chciałabym zauważyć, że opiniowana monografia nie zawiera tradycyjnie 
rozumianego zakończenia. Autorka, co należy podkreślić, formułuje prawidłowe wnioski w treści 
poszczególnych rozdziałów, jednak zebranie ich w jednym miejscu stanowiącym końcowe 
konkluzje, znacznie ułatwiłoby odbiór monografii z perspektywy realizacji przyjętych celów i 
weryfikacji hipotez. 

Wkład dr Dzikowskiej do dorobku naukowego wyraża się w poszerzeniu wiedzy naukowej 
dzięki własnym i krytycznym badaniom literatury przedmiotu, systematyzacji dorobku naukowego 
polskich i zagranicznych autorów oraz modyfikacji modeli związanych ze specjalizacją 
funkcjonalną spółek córek. Można stwierdzić, że oceniana monografia jest istotnym osiągnięciem 
naukowym, co można zauważyć na różnych płaszczyznach. 

Po pierwsze, Autorka dokonała szerokiej i kompleksowej analizy teoretycznej stanowiącej 
przegląd dostępnej literatury, głównie zagranicznej. W monografii przedstawiono w sposób 
syntetyczny kluczowe teorie związane z funkcjonowaniem spółek córek przedsiębiorstw 
międzynarodowych, a do każdej z nich Autorka odniosła się w sposób krytyczny wskazując na 
elementy istotne i słabości. Niewątpliwie można dostrzec wkład do aktualnego stanu wiedzy w 
prezentowanym temacie. Należy stwierdzić, że Autorka posiada rozległą wiedzę w badanym 



obszarze, swobodnie porusza się po zagadnieniach teoretycznych i bazuje głównie na najnowszej 
literaturze światowej. Warstwa teoretyczna monografii stała się doskonałym punktem wyj ścia do 
przeprowadzenia badań empirycznych. 

Po drugie, Autorka przeprowadziła badanie empiryczne, które zweryfikowało przyjęte 
założenia teoretyczne. Autorka wprowadziła nowe wskaźniki opisujące obowiązki funkcjonalne 
spółek córek. Metody badawcze zostały precyzyjnie dobrane, a wyniki charakteryzują się dużą 
wartością poznawczą. Na podkreślenie zasługuje opracowanie i empiryczna weryfikacja modelu 
determinant obowiązków funkcjonalnych spółek córek z zastosowaniem zaimplementowanych 
modeli równań strukturalnych. 

Po trzecie Autorka swoimi badaniami empirycznymi wypełniła lukę badawczą, a także 
wytyczyła nowe kierunki do prowadzenia badań w przyszłości, co pokazuje kompleksową wiedzę 
w badanym temacie, ugruntowany i dojrzały warsztat badawczy oraz umiejętność 
perspektywicznego myślenie. Oceniana monografia została oparta na jasnych i prawidłowych 
podstawach teoretycznych i metodologicznych. 

5. Ocena dorobku organizacyjnego i badawczego — ocena udziału w projektach 
badawczych i współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi 

Kolejne ważne kryterium oceny aktywności badawczej dr Marleny Dzikowskiej dotyczy 
udziału w projektach badawczych, działalności eksperckiej i współpracy naukowej z ośrodkami 
zagranicznymi oraz krajowymi, a także innych aspektów działalności organizacyjnej na rzecz 
rozwoju i upowszechniania nauki. Podstawą do oceny tego obszaru aktywności Habilitantki są 
następujące fakty: 

f udział w 8 projektach badawczych, w tym 6 finansowanych ze źródeł krajowych 
(MNiSW/NCN); w tym, w projekcie otrzymanym w ramach konkursu SONATA 5 dr 
Dzikowska pełniła rolę kierownika badań identyfikując oraz interpretując czynniki 
egzogeniczne i endogeniczne, które wyznaczają role realizowane przez zlokalizowane w 
Polsce zagraniczne spółki córki w łańcuchu wartości przedsiębiorstw międzynarodowych; 
w pozostałych projektach z NCN była wyłącznie wykonawcą (4)/ głównym wykonawcą(l); 
w kolejnych 2 projektach finansowanych ze źródeł Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu była kierownikiem (1) i wykonawcą (1); 

/ odbycie średnioterminowych, zagranicznych staży naukowych w renomowanych 
ośrodkach akademickich (Dania, Wielka Brytania, Szwajcaria), o czym napisano w punkcie 
2 niniejszej opinii; 

/ widoczna i udokumentowana aktywność dr Dzikowskiej w nawiązywaniu współpracy z 
krajowymi (SGH) i zagranicznymi ośrodkami naukowymi czy akademickimi (np. 
Copenhagen Business School, BI Norwegian Business School, Zurich University of 
Applied Sciences); współpraca ta dotyczyła przede wszystkim badania szeroko 
rozumianych zagadnień związanych z typologią oraz rolą spółek córek w łańcuchach 
wartości przedsiębiorstw międzynarodowych; 

J ważnym przejawem uznania kompetencji naukowych dr Dzikowskiej jest wykonanie przez 
Nią recenzji 16 artykułów w uznanych czasopismach międzynarodowych („Baltic Journal 
of Managemen ”, „European Journal of International Managemen ”, „International Journal 



of Management and Economics”) oraz regularne recenzowanie referatów na coroczne 
konferencje European International Business Academy (EIBA), za co uzyskała 
wyróżnienia dla najlepszych recenzentów poszczególnych konferencji w latach 2015-2017; 

/ członek (2) lub sekretarz (2) komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji 
naukowych zorganizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; 

/ członkostwo i udział w pracach międzynarodowych stowarzyszeń — European International 
Business Academy (2011), Academy of International Business (2013), European 
International Business Academy Early Carer Network (2014) oraz Academy of 
Management (2015); 

J przygotowanie ekspertyzy dotyczącej analizy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 
działających w branży obronnej (współautorstwo z prof. Barbarą Jankowską, 2012) oraz 
opracowanie recenzji raportu „Identyfikacja łańcuchów wartości w obszarach 
inteligentnych specjalizacji Mazowsza” (2016); 

! zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz macierzystego uniwersytetu — m.in. 
pracowała w komisji rekrutacyjnej ds. naboru na studia stacjonarne pierwszego i drugiego 
stopnia, komisji ds. Oceny Parametrycznej Wydziału oraz Wydziałowej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia; w latach 2009-2015 odpowiadała za organizację 45 pobytów 
zagranicznych wykładowców na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

W konkluzji mogę stwierdzić, że w dokumentacji dorobku dr Marleny Dzikowskiej niemal 
wszystkie pożądane dla tego etapu rozwoju naukowego aktywności badawcze i na rzecz 
organizacji nauki mają swoją reprezentację. Zatem w dokumentacji wniosku można znaleźć 
dostateczne podstawy dla pozytywnej oceny tego aspektu działalności Kandydatki. 

6. Skala upowszechniania wyników badań na konferencjach i przenoszenia ich do 
dydaktyki 

Zakres upowszechniania wyników badań na konferencjach naukowych to ważny aspekt 
oceny aktywności pracownika naukowego. Dr Dzikowska brała udział — z referatem - w 23 
konferencjach i seminariach naukowych (po uzyskaniu stopnia doktora), wygłaszając 15 
referatów na konferencjach międzynarodowych, które odbyły się poza granicami Polski. Świadczy 
to o dużej aktywności Kandydatki w upowszechnianiu wyników swoich badań. 

Tematyka większości referatów dobrze oddaje scharakteryzowane wcześniej zainteresowania 
Kandydatki dotyczące zagadnień międzynarodowej konkurencyjności i intemacjonalizacji 
przedsiębiorstw w zmieniaj ących się uwarunkowaniach zewnętrznych, organizacji przedsiębiorstw 
międzynarodowych oraz badania łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Te trzy grupy zagadnień 
powtarzają się w większości tytułów referatów. 

Dr Dzikowska angażowała się także w organizację konferencji - dwukrotnie jako sekretarz i 
dwukrotnie jako członek komitetu organizacyjnego. Kierowała też sesjami tematycznymi w trakcie 
trzech konferencji międzynarodowych (Aalborg, Mediolan, Poznań) oraz brała udział w panelach 
dyskusyjnych podczas dwóch konferencji w Poznaniu (2016) i Warszawie (2018). 

Poza udziałem w konferencjach, o skali upowszechniania wyników badań prowadzonych przez 
Kandydatkę świadczy też przenoszenie tych wyników do dydaktyki. Prowadzi ćwiczenia i 



wykłady na studiach pierwszego i drugiego stopnia z siedmiu przedmiotów zarówno w języku 
polskim jak i angielskim, a także przedmiot Strategic Management na studiach MBA. 

Poza raczej tradycyjnie wykładanymi przedmiotami takimi jak np.: Podstawy zarządzania, 
Przedsiębiorczość międzynarodowa czy International Strategic Business Analysis, dr Dzikowska 
w skład swojego „repertuaru” dydaktycznego włączyła też zajęcia przygotowane w postaci dwóch 
kursów e-learningowych: Zarządzanie strategiczne I oraz Zarządzanie strategiczne II 
(przygotowane wspólnie z prof. B. Jankowska). Przygotowała również scenariusz symulacyjnej 
gry edukacyjnej (kierowanie wirtualnym przedsiębiorstwem, współpraca z dr D. Czyżewska- 
Misztal) oraz opracowała studium przypadku dotyczącego firmy W. Kruk i branży jubilerskiej (we 
współpracy z dwoma naukowcami z UEP). 

W okresie zbierania po doktoracie doświadczeń dydaktycznych na UEP dr Dzikowska była 
promotorem 46 dyplomantów, w tym 27 prac licencjackich i 19 prac dyplomowych w ramach 
programów MBA. Zwraca też uwagę fakt udziału w roli promotora pomocniczego w pomyślenie 
zakończonych dwóch przewodach doktorskich: dr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (2013) oraz dr 
Barbara Wilczyńska (2019), a także sprawowanie opieki naukowej nad jednym doktorantem (mgr 
Michał Kasprzyk, tytuł rozprawy: Determinanty efektywności portfela aliansów strategicznych na 
przykładzie branży farmaceutycznej). 

Podane powyżej fakty skłaniają do konkluzji, że zakres upowszechniania i popularyzowania 
wyników badań dr Dzikowskiej na konferencjach i przenoszenia ich do dydaktyki zasługuje także 
na pozytywną oceną. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza aktywne uczestniczenie Kandydatki w 
procesie dydaktycznym, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych oraz szeroki 
zakres upowszechniania wyników badań na konferencjach naukowych. 

7. Konkluzja końcowa 

Na podstawie przesłanej na moje ręce dokumentacji prezentującej dorobek naukowo- 
badawczy, dydaktyczny i organizacyjny pani dr Marleny Dzikowskiej, a szczególnie po 
zapoznaniu się z monografią pt. The Role of Subsidiary in International Business. Functional 
Responsibilities in the MVE 's Value Network (wskazanej jako osiągnięcie naukowe), stwierdzam 
z pełnym przekonaniem, że publikacja ta stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej 
ekonomia. O takiej ocenie decydują następujące fakty: 

/ monografia wnosi znaczący wkład w rozwój wiedzy na temat roli spółek przedsiębiorstw 
zagranicznych oraz ich specjalizacji funkcjonalnej w biznesie międzynarodowym w 
warunkach gospodarki globalnej; 

/ zaproponowana i wykorzystana metodologia i metodyka badawcza potrzebna do oceny 
zagadnienia zróżnicowania realizowanych obowiązków funkcjonalnych przez spółki córki; 

/ integracja wniosków i rekomendacji empirycznych, które mają wartość poznawczą 
wykraczającą poza sferę funkcjonowania spółek córek przedsiębiorstw międzynarodowych 
zlokalizowanych w Polsce. 

Kandydatka wykazała się umiejętnością w zakresie wykorzystania warsztatu naukowego do 
potrzeb prowadzenia badan. W osobie dr Marleny Dzikowskiej mamy do czynienia z badaczem o 
dużej dojrzałości naukowej, umiejętnie rozwijającym problemy naukowe, przygotowanym do 



samodzielnego prowadzenia i nadzorowania prac naukowych. Aktywność dydaktyczna 
Kandydatki oraz zaangażowanie na rzecz macierzystej uczelni oraz jej otoczenia wskazują na 
posiadanie przez Nią predyspozycji jako nauczyciela akademickiego. 

W świetle powyższej oceny oraz przyjętych wcześniej kryteriów, mających zastosowanie 
w odniesieniu do osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, popieram 
wniosek dr Marleny Dzikowskiej w postępowaniu o nadanie Kandydatce stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w zakresie 
dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). 

Bogusława Drelich-Skulska 
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