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Streszczenie: Okres pierwszych czterech miesięcy roku 2019 był ostatnim momentem,                  

w którym można było wszcząć procedury habilitacyjne według regulacji sprzed ustawy                    

z 2018 roku. W niniejszym artykule prezentuje się wyniki analizy głównych osiągnięć 

habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu rozpoczętych we wspomnianym okresie. 

Prezentowane wyniki osadzone w kontekście dyscyplinarnym dotyczą frekwencyjności 

subdyscyplin zarządzania, wykorzystywanych metod badawczych, jak i form publikacji. 

Dostarczają one unikatowego obrazu praktyk habilitacyjnych wpisujących                                     

się w dotychczasowe oczekiwania środowiskowe i  regulacje prawne związane z awansem 

naukowym. 

Słowa kluczowe: habilitacja, nauki o zarządzaniu, metodologia, osiągnięcie naukowe. 

HABILITATION ACHIEVEMENTS IN MANAGEMENT SCIENCES IN 

THE PERIOD OF JANUARY-APRIL 2019 

 

Abstract: The period of the first four months of 2019 was the last moment to initiate 

habilitation procedures according to the regulations prior to the Act of 2018. This article 

presents the results of the analysis of the main habilitation achievements in the discipline                 

of management sciences initiated in the period mentioned. The results presented in the 

disciplinary context relate to the frequency of management sub-disciplines, research methods 

used, and forms of publication. They provide a unique picture of habilitation practices that 

meet hitherto academic community expectations and legal regulations related to scientific 

promotion. 
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1. Wprowadzanie  

Problem kształtu procedur habilitacyjnych i ich roli w systemie nauki polskiej to tematy, 

które powracały przy kolejnych zmianach przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego                 

i nauki. Wśród głównych wad konieczności wymogu uzyskiwania przez pracowników 

naukowych stopnia doktora habilitowanego wskazywało się m.in. na niesprzyjanie 

przepływowi osób pomiędzy praktyką a nauką, czy międzynarodowej mobilności. 

Jednocześnie zwolennicy tegoż wymogu awansowego argumentowali głównie, że habilitacja 

to gwarant wysokiej jakości badań naukowych, jak i czynnik motywujący pracowników 

(Osiecka-Chojnacka, 2009). W ostatnim dziesięcioleciu podnoszono również problem 

związania z macierzystą jednostką naukową karier naukowych osób uzyskujących kolejne 

awanse naukowe (Czajkowski, and Trojanowski, 2012). 

Problemy te powróciły w dyskusjach o nowym projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym 

i nauce zainicjowanej po wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Doniesienia 

podsumowujące dyskusje nad tematyką procedur habilitacyjnych w ramach spotkań 

Narodowego Kongresu Nauki podkreślały, że poziom naukowy wyników badawczych 

powinien być podnoszony przez umiędzynarodowienie działalności naukowej (Zając, 2017). 

Akcentowano zatem ponownie rolę mobilizacyjną i ukierunkowującą tegoż wymogu 

awansowego (Wojtczak, 2017). Habilitacja w tychże dyskusjach była przedstawiana również 

jako droga do osiągnięcia względnej stabilizacji zawodowej (Kwiek, 2016), a także                           

i zawodowego prestiżu (Melosik, 2018). Postrzegano ją za jedyny sposób potwierdzania 

samodzielności pracowników naukowych, związaną z uprawnieniami do pełnienia 

różnorakich funkcji w systemie nauki (Szmidt, 2017). 

Doświadczenia wyniesione przy poprzedniej zmianie regulacji dotyczących habilitacji 

(rok 2011) pokazują, że jest to moment nieciągłości, który skłania kandydatów do tego 

stopnia naukowego do wszczynania procedury jeszcze według znanych im przepisów. 

Analiza danych na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wydaje się potwierdzać 

ten fakt wskazując, że w naukach o zarządzaniu w roku 2017 zarejestrowano 46 postępowań 

habilitacyjnych, a w roku 2018 już 82. Jest to więc chwila, którą można znakomicie 

wykorzystać do przeprowadzenia analiz dotyczących osiągnięć naukowych w procedurach 

awansowych realizowanych według dotychczasowych wymagań formalnych, jak i oczekiwań 

środowiskowych związanych z daną dyscypliną naukową. Celem przyświecającym tej pracy 

w związku z powyższym jest rozpoznanie praktyk w zakresie prezentacji głównych osiągnięć 

naukowych w procedurach habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu wszczętych               

w okresie czterech pierwszych miesięcy 2019 roku. 

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z treścią komunikatu CK z dnia 13.05.2019                  

w przypadku postępowań habilitacyjnych wszczętych z początkiem 2019 roku należy nadać 

stopień w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, a nie w dotychczasowej dyscyplinie 
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nauki o zarządzaniu. Nadanie owe nastąpi bowiem najprawdopodobniej po dniu 30.04.2019, 

czyli dacie wejścia w życie nowych przepisów związanych z procedurami awansowymi 

(rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018; Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1818). 

2. Kontekst zamierzenia badawczego 

Przyjmuje się, że metody badań empirycznych w naukach społecznych                                      

są charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu (Szarucki, 2018). Jednocześnie, jak podkreśla      

W. Czakon, mówi się o ich „różnorodności wewnętrznej, przejawiającej się rozproszeniem 

dziedzinowym, różnorodnością metodologiczną, a nawet epistemologiczną” (Czakon, 2019). 

Wskazuje się także, że poszczególne subdyscypliny nauk o zarządzaniu  dążą do odrębności 

w zakresie przedmiotu badań  oraz idącej za tym odrębności w zestawie stosowanych metod 

badawczych (Ciesielki, 2012). Jest to ważny problem, gdyż trwa wciąż dyskusja nad 

problemem paradygmatów metodologicznych i określania wzorcowych sposobów 

postępowania w zakresie zamierzeń badawczych w naukach o zarządzaniu (Lisiński, 2016),                

a także i nad granicami tej dyscypliny naukowej (Sudoł, 2014). Podnosi się również w sposób 

ciągły problem relacji między praktyką gospodarczą a teoretycznymi osiągnięciami nauk               

o zarządzaniu (Sułkowski, 2011) (czy wręcz mówi się o rozbieżnościach między ową 

praktyką a teorią tej dyscypliny naukowej (Lisiński, 2013)). Nie można także odnosić się                

z obojętnością wobec zmian społeczno-technologicznych, które nie tylko kształtują 

zagadnienia poznawcze, ale także i wpływają na praktykę realizacji projektów badawczych 

(Komańda, 2012). 

Osiągnięcia habilitacyjne można uznawać w związku z powyższymi rozważaniami                  

za charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin naukowych (Ciesielski, 2011), a być 

może i nawet poszczególnych subdyscyplin. Jednocześnie biorąc pod uwagę oczekiwania 

formalne pod względem tychże osiągnięć, należy stwierdzić, że powinny one powstać                     

w wyniku oryginalnych  badań i określać nowe obszary zainteresowań badawczych                         

w dyscyplinie lub twórczo rozwijać istniejące zagadnienia (Strużyna, 2015). Zmiana 

przepisów ustawy z roku 2011 określiła, że osiągnięcie habilitacyjne powinno być 

opublikowane jako całe dzieło lub jego znacząca część, jednotematyczny cykl publikacji lub 

część pracy zbiorowej.  Po kolejnej zmianie przepisów w roku 2014 cykl publikacji miał być 

powiązany tematycznie (a nie być jednotematycznym) (Rozkosz, 2018). 

Główne osiągnięcia naukowe w procedurach habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu 

były już przedmiotem analizy i wykazały one obszary zainteresowań naukowych osób 

starających się o awans naukowy. Wyniki badania przeprowadzonego przez B. Nogalskiego 

dotyczące trendów w zakresie tematyki podejmowanej w pracach naukowych będących 
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podstawą procedur habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007-2015 ukazały 

powszechność tematyki osadzonej w specyfice nurtu poziomów zarządzania                           

(86,70% postępowań). W ramach tego nurtu poziom strategiczny był reprezentowany przez 

21,4% osiągnieć w postępowaniach habilitacyjnych, poziom operacyjny przez 39,61% 

postępowań,      a funkcjonalny przez 38,99%. Pozostałe główne nurty tematyczne związane z 

osiągnięciami naukowymi stanowiącymi podstawę procedur habilitacyjnych w tym badaniu 

stanowiły: nurt według typów organizacji 7,76% oraz nurt teoretyczny 5,54% (Nogalski, 

2015). 

3. Metodologia 

Na potrzeby zamierzenia badawczego prezentowanego w tej pracy ze strony internetowej 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK) pozyskano w dniu 01.10.2019 autoreferaty                 

w procedurach habilitacyjnych (łącznie 150). Kryteria doboru tychże dokumentów były dwa. 

Po pierwsze, miały one reprezentować postępowania w naukach o zarządzaniu, a po drugie, 

miały być wszczęte w roku 2019. Ostateczna data wszczęcia procedury habilitacyjnej według 

przepisów sprzed ustawy z roku 2018 mijała z końcem kwietnia 2019. Można zatem także 

ostrożnie przyjąć, że do czasu pozyskania tychże dokumentów ze strony CK, wszczęte 

postępowania zostały na niej umieszczone.  

Realizacja omawianego zamierzenia wynikającego z celu pracy przedstawionego we 

wprowadzeniu wymagała sformułowania pytań badawczych. Na ich podstawie 

przeanalizowano zebrany materiał źródłowy. Wiązało się to z określeniem stosowanych przez 

habilitantów praktyk dotyczących zarówno form publikowania osiągnięć naukowych,                      

jak i osadzania ich w nurcie nauk o zarządzaniu (w tym i stosowanej metody badawczej). 

Pytanie owe przybrały następującą postać: 

1. Jakie subdyscypliny zarządzania były reprezentowane przez główne osiągnięcia 

habilitacyjne wskazane w autoreferatach? 

2. W jakiej formie były prezentowane główne osiągnięcia habilitacyjne? 

3. Jakie metody badawcze były wykorzystywane przez habilitantów? 

Aby określić odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań dokonano analizy tematów 

zgłoszonych osiągnięć habilitacyjnych  i przypisania ich  do jednej z możliwych subdyscyplin 

zarządzania. Subdyscypliny te określono według klasyfikacji zaproponowanej przez Zespół 

ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu pod kierunkiem Sz. Cyferta.                       

Była ona również wykorzystana w procedurze badawczej autorstwa B. Nogalskiego 

(Nogalski, 2015). Klasyfikacja ta jest wielopoziomowa i wieloblokowa, dlatego też                        

dla potrzeb tego badania zdecydowano się przyjąć następujące warianty subdyscyplin (Cyfert 

et al., 2014):  
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 według poziomów zarządzania: poziom strategiczny, poziom operacyjny, poziom 

funkcjonalny; 

 według typów organizacji: zarządzanie organizacjami gospodarczymi, zarządzanie 

publiczne/NGO; 

  według nurtu teoretycznego: teoria organizacji i zarządzania, metodologia nauk                   

o zarządzaniu, studia krytyczne w naukach o zarządzaniu. 

W przypadku odpowiedzi dotyczącej pytania o wykorzystanie metod badawczych 

zdecydowano się na wyróżnienie grup metod ilościowych, jakościowych (Zakrzewska-

Bielawska, 2018) i mieszanych (będących nowszą propozycją w zakresie prowadzenia 

procedur badawczych) (Kawalec, 2014). Formy publikacji osiągnięć habilitacyjnych 

odczytano z treści  autoreferatów. 

4. Rezultaty 

Zebrane dane poddano analizie pod względem częstotliwości występowania form 

publikacyjnych głównych osiągnięć habilitacyjnych, a także reprezentowania przez nie 

subdyscyplin zarządzania. Procedurę kwalifikowania osiągnięć habilitacyjnych                             

do konkretnych subdyscyplin powtórzono dwukrotnie w odstępie tygodnia. Zabieg ten miał 

na celu weryfikację rzetelności przypisania osiągnięć do subdyscyplin.                                           

Dążono do wykluczenia ewentualnego kierowania się w tym procesie zmiennym 

rozumieniem klasyfikacji subdyscyplin zarządzania, jak i tematów osiągnięć habilitacyjnych. 

Współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha przeprowadzonego przypisania do subdyscyplin 

wyniósł 0,937, czyli był na wysokim poziomie. Informacje o przypisaniu do poszczególnych 

subdyscyplin osiągnięć habilitacyjnych, jak i o ich formach są zawarte w tabeli 1. 

Analizując dane zawarte w tej tabeli można stwierdzić, że główne osiągnięcia 

habilitacyjne wpisywały się przede wszystkim w subdyscypliny związane z poziomami 

zarządzania. Łącznie było ich 130, czyli 86,67% wszystkich postępowań. Najliczniejsza 

subdyscyplina reprezentująca inne kryterium wyodrębnienia (tzn. według typów organizacji) 

to zarządzanie publiczne/NGO (łącznie 12 postępowań, czyli 8% ogółu). Najczęstsza forma 

publikacji osiągnięcia habilitacyjnego to monografia naukowa (117 przypadków, 78% ogółu). 

Cykl publikacji pojawił się 33 razy (22% przypadków). 

Tabela 1.  

Frekwencyjność form osiągnięć habilitacyjnych i subdyscyplin zarządzania 

Subdyscypliny Forma osiągniecia habilitacyjnego Razem 

monografia cykl publikacji 

poziom strategiczny 34 8 42 

poziom operacyjny 35 13 48 
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poziom funkcjonalny 32 8 40 

zarządzanie organizacjami gospodarczymi 1 1 2 

zarządzanie publiczne/NGO 9 3 12 

teoria organizacji i zarządzania 2 0 2 

metodologia nauk o zarządzaniu 3 0 3 

studia krytyczne w naukach o zarządzaniu 1 0 1 

Razem 117 33 150 

 

Poddano analizie również tytuły wskazanych osiągnięć przez habilitantów.                                   

W tym celu sporządzono analizę frekwencyjności poszczególnych słów. Należy zaznaczyć 

dla porządku, że cztery osiągnięcia habilitacyjne były prezentowane w języku angielskim. 

Wyniki tej analizy przedstawia rysunek 1. 

 

 

 

Rysunek 1. Chmura słów prezentująca wyniki analizy frekwencyjności słów w tytułach głównych 

osiągnięć habilitacyjnych 

Najczęściej występowały w tytułach głównych osiągnięć habilitacyjnych różne formy 

takich słów jak: „przedsiębiorstwo” (łącznie 42 razy), „zarządzanie” (łącznie 39 razy), 

„rozwój” (łącznie 22 razy), „proces/procesowy” (łącznie 18 razy), 

„innowacje/innowacyjność” (łącznie 11 razy), „uwarunkowania” i „model” (wersje obu słów 

występowały łącznie po 9 razy), „doskonalenie/doskonałość” (łącznie 8 razy), „dojrzałość”                 

i „kompetencje” (po 7 razy każde  z nich), „publiczny” i „wiedza” (każde łącznie po 6 razy), 

„ryzyko” (5 razy). Frekwencyjność słów świadczy z jednej strony o osadzeniu osiągnięć 

habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu, a z drugiej o ich zróżnicowanej tematyce. 

Najczęstsza grupa frekwencyjna związana z odmianą słowa „przedsiębiorstwo” stanowi 

jedynie 4,2% łącznej frekwencji słów występujących w tytułach osiągnieć habilitacyjnych. 
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Dokonano powiązania osiągnięć habilitacyjnych przypisanych do konkretnych 

subdyscyplin z grupami metod badawczych wykorzystywanymi przez autorów. W tym celu 

sporządzono graf sieciowy (rysunek 2). Identyfikowano wykorzystywane grupy metod                    

w poszczególnych osiągnięciach habilitacyjnych według subdyscyplin zarządzania                     

(patrz kierunek strzałek). Liczby przy tych strzałkach oznaczają ile razy dana relacja została 

wyróżniona w analizie (fakt ten jest wyrażony również w grubości strzałek). 

 

 

Rysunek 2. Graf sieciowy ukazujący relacje między subdyscyplinami a użytymi głównymi rodzajami 

metod badawczych w osiągnięciach habilitacyjnych 

W osiągnięciach habilitacyjnych dominowały metody ilościowe i mieszane.                            

Metody ilościowe były wykorzystane w 68 przypadkach, a metody mieszane w 63.                          

Obie te grupy metod były więc wykorzystane łącznie w 87,33% analizowanych przypadków 

(odpowiednio 45,33% i 42%). Wykorzystanie jedynie metod jakościowych dla realizacji 

zamierzeń badawczych będących podstawą osiągnięć habilitacyjnych było znacznie rzadsze 

(wystąpiło 19 razy, czyli 12,67% ogółu przypadków).  

Należy zauważyć, że w przypadku osiągnięć habilitacyjnych przypisanych                               

do subdyscyplin związanych z poziomami zarządzania (najliczniejsze przypadki – ogółem 

130) udział grupy metod jakościowych w metodach ogółem kształtował się na poziomie 10%. 

Natomiast w przypadku pozostałych subdyscyplin (łącznie 20 przypadków) udział metod 

jakościowych w użytych metodach wyniósł ogółem 30%. 
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5. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza posiada pewne zasadnicze ograniczenia. Po pierwsze, 

wykorzystano jedynie jedną z wielu istniejących propozycji wyodrębnienia subdyscyplin                    

w naukach o zarządzaniu. Po drugie, przypisywano zgodnie z założeniami poszczególne 

osiągnięcia habilitacyjne do jednej subdyscypliny, poszukując wiodącej perspektywy w tytule 

osiągnięcia. Po trzecie, zakres pozyskanych informacji związanych z osiągnięciami 

naukowymi w procedurach habilitacyjnych w dyscyplinie jest zależny od rzetelności 

publikacji na stronie CK. Oznacza to, że w wyniku przeprowadzonej procedury badawczej  

nie uzyskano jedynie prawdziwego obrazu badanego zagadnienia. Należy jednak zaznaczyć, 

że osiągnięte rezultaty w zakresie oceny frekwencyjności nurtów zarządzania związanych                 

z osiągnieciami habilitacyjnymi są bardzo zbieżne z wynikami podobnej analizy 

przeprowadzonej za lata 2007-2015 (Nogalski, 2015). Świadczy to o długotrwałym, stałym 

trendzie w tym względzie.  

Można również  stwierdzić, że autorzy podejmując się zaprezentowania osiągnięć, które 

przekraczały granicę jednej subdyscypliny starali się zrobić to w taki sposób, aby sytuacja 

osadzenia w naukach o zarządzaniu była klarowna. Przykładem mogą tu być osiągnięcia 

związane np. z instytucjami samorządowymi, dla których główny aspekt problemu 

badawczego był przeważnie ulokowany na poziomie operacyjnym lub funkcjonalnym.  

Cykle publikacji jako forma osiągnięć habilitacyjnych we wszczętych postępowaniach                        

w ostatnich czterech miesiącach obowiązywania przepisów 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) stanowiły 22% przypadków. Udział ten jest zgodny z partycypacją 

poszczególnych form osiągnięć habilitacyjnych w ich łącznej liczbie w dziedzinie nauk 

ekonomicznych wyznaczoną za lata 2011-2015 (77,5% monografia, 22.5% cykl publikacji) 

(Rozkosz, 2018).  

Procedur habilitacyjnych według informacji ze strony CK wszczętych w okresie styczeń-

kwiecień 2019 było prawie dwa razy więcej niż w całym 2018 roku (odpowiednio 150 i 82). 

Główne osiągnięcia naukowe rzadko były oparte o wykorzystywanie jedynie metod 

jakościowych. Może to świadczyć o powszechności przekonań o tym, że to jednak metody 

ilościowe w sferze badania zjawisk społeczno-gospodarczych i organizacyjnych wymagają 

tworzenia nowych opisów teoretycznych, jak i pozwalają na formułowanie nowych 

kierunków badań (Zakrzewska-Bielawska, 2018). Należy także podkreślić, że ewentualne 

stosowanie metod mieszanych było uzasadniane przez habilitantów triangulacją metodyczną. 

Praktyka zastosowania metod jakościowych i ilościowych wyrażała się jednak na dwa 

znaczące sposoby. Po pierwsze, habilitanci korzystali z tychże dwóch grup metod                            

w równoległym opisie badanego zjawiska (by dokonać jak najlepszej jego deskrypcji).                    
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Po drugie, wykorzystywali oni metody jakościowe w celu sprecyzowania modelu badawczego 

przygotowywanego na potrzeby badań ilościowych. 
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