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RECENZJA
dorobku naukowego dr. MaciejaPopławskiego

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

1. Formalne podstawy recenzji

Podstawą prawną dla przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Macieja
Popławskiego jest art. 221 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późno zmianami) oraz §15 ust. 3 Uchwały Senatu
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie trybu działania i sposobu
postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego
(nr R.0000.51.2021), uchwały Prezydium Rady Doskonałości Naukowej z 31.01.2022 r.
(Z5.4000.125.2020.8 GS).

Recenzję sporządzono na podstawie pisma Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzeja Graczyka z
dnia14.03.2022 r. powiadamiającego mnie o powołaniu mnie przez RDN EiF w dniu
10.03.2022 r. na recenzenta w przedmiotowym postępowaniu habilitacyjnym dr. M.
Popławskiego.

Ocena merytoryczna osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i
popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej została dokonana na podstawie
obowiązujących kryteriów, zgodnie z którymi stopień doktora habilitowanego nadaje się
osobie, która:

1) posiada stopień doktora;

2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład
w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub

b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były
ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267
ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub
artystyczne;
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3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż
jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Niniejsza ocena została sporządzona na podstawie otrzymanej dokumentacji, na którą

składały się: Wniosek przewodni; Autoreferat (z załącznikiem); Wykaz osiągnięć

naukowych (z załącznikiem); Wykaz dorobku naukowego (10 wybranych publikacji);

Monografia: Popławski, M. (2020). Diagnosing and Forecasting of Socio-Economic Security.

The Case oj Lower Silesia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Dokumentacja została

przygotowana dość starannie. Natomiast krytycznie oceniam sposób przygotowania

autoreferatu. Zawiera on liczne uchybienie językowe, stylistyczne, zdania wyrwane z

kontekstu, trudne do rozpoznania nieznane akronimy, niepotrzebne powtórzenia, a

nawet błędy ortograficzne. Odnoszę silne wrażenie, że fragment 4.4-4.6 (s.7-12) jest

skopiowany z monografii Wieloczynnikowy model systemu diagnozowania .... (R.2) i

przeklejony do autoreferatu. Potwierdza to m.in. odsyłacz do tabeli 29 której nie ma, a jest

w tekście (s.29). Całość sprawia nie najlepsze wrażenie, a percepcja lektury autoreferatu

jest utrudniona. Wskazuje to na niedoskonały warsztat formalno-techniczny Autora oraz

żenujące "pójście na skróty".

2. Podstawowe informacje o przebiegu pracy zawodowej i kariery naukowej

Habilitanta

Dr Maciej Popławski odbył w latach 1996-2000 studia magisterskie w Akademii

Ekonomicznej we Wrocławiu, na Wydziale Gospodarki Narodowej uzyskując tytuł

zawodowy magistra ekonomii. Wcześniej (1994-1996) ukończył również dwuletnie

studium pomaturalne w Business College przy Fundacji Rozwoju Akademii Ekonomicznej

we Wrocławiu (specjalność: Marketing). Fakt ten przesądził o zainteresowaniach

naukowo-dydaktycznych na następne lata, które były związane z ekonomią,

marketingiem, zarządzaniem, integracją europejską czy międzynarodowymi stosunkami

gospodarczymi.

W 2006 r. Kandydat uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych

na rozwój Dolnego Śląska w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (przygotowanej pod

kierunkiem dr. hab. J. Kociszewskiego). Do tego czasu Kandydat prowadził bardzo

intensywną pracę zawodową związaną z szeroko rozumianą edukacją na różnych

poziomach i w dziewięciu różnych placówkach edukacyjnych, w tym w dwóch szkołach
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wyższych). Po doktoracie podjął pracę w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na

stanowisku asystenta (w 2007 r.], następnie adiunkta (2009-2011). Równocześnie

pracował w jako wykładowca w czterech innych uczelniach wyższych (poszerzając

jeszcze bardziej dotychczasowe spektrum wykładanych przedmiotów (m.in. o: Socjologię

[w j. niemieckim]; Logistykę; Prawo gospodarcze; Controlling; Historię UE;

Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Język angielski; a nawet Matematykę [w j.

angielskim D. Od 2011 r. Kandydat pracuje jako adiunkt w Akademii Wojsk Lądowych im.

gen. T. Kościuszki we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych).

Od 2017 r. sprawował tam funkcję Kierownika Zakładu Ekonomii i Metod Ilościowych, a

od 2018 r. (-nadal) Kierownika w Instytucie Zarządzania. Równolegle, aż do 2016 roku,

prowadził zajęcia dydaktyczne w kolejnych trzech szkołach wyższych zlokalizowanych w

regionie Dolnego Śląska. Z autoreferatu nie wynika jednoznacznie jaka była forma

zatrudnienia Kandydata i gdzie dokładnie zlokalizowane były niektóre ze wskazanych

placówek. Istotne jest natomiast, że owocem prowadzonej działalności dydaktycznej był

podręcznik i skrypt akademicki (oba z 2012 r.). Tak rozbudowane doświadczenie

dydaktyczne budzi uznanie i miało też duże znaczenie w kształtowaniu i poszukiwaniu

zainteresowań naukowych Kandydata, które do roku 2016 były aż nadto rozproszone.

3. Ocenaosiągnięcia naukowego

Jako główne osiągnięcie naukowe dr Maciej Popławski wskazuje monografię

opublikowaną w 2020 r. w języku angielskim: .Diaqnosinq and Forecasting oj Socio-

Economic Security. The Case oj Lower Silesia", Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Praca jest bardzo obszerną monografią liczącą łącznie 517 stron, w tym 75 stron

zasadniczego tekstu. To oznacza, że 85% objętości monografii stanowią liczne tabele

statystyczne lub zawierające opisy wskaźników czy wykresy liniowe przedstawiające

zmienność wskaźników poziomu rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego. Spis

bibliografii (3 strony) zawiera bardzo ubogi zbiór różnych źródeł, w tym: literatury - 21

pozycji, analiz i raportów - 4 pozycje, aktów prawnych - 2, 19 odsyłaczy do witryn

internetowych. Zastosowany przez wydawnictwo dość niekonwencjonalny sposób

podziału bibliografii na: książki, artykuły w czasopismach, strony internetowe oceniam

negatywnie (przede wszystkim ze względów praktycznych). Tylko połowa spośród i tak

nielicznych pozycji bibliograficznych to pozycje powstałe w XXIw., a tylko 4 pozycje w

bibliografii to publikacje angielskojęzyczne. Generalnie przytoczone fakty nie najlepiej
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świadczą o monografii naukowej znamionując nie tylko o braku jej aktualności, ale przede

wszystkim o zdawkowym potraktowaniu przekrojowych teorii i dotychczasowego

dorobku innych badaczy. To skłania już na wstępie do stwierdzenia, że opracowaniu brak

cech rzetelnie sporządzonej monografii naukowej. Kandydat nie operuje wystarczającą

podstawą literaturową. Z kolei zgromadzonym wtórny materiał badawczy jest w mojej

ocenie wystarczający do przeprowadzenia założonych w pracy analiz.

Oceniana monografia jest owocem zainteresowań Autora związanych z realizacją trzech

projektów naukowo-badawczych (Modelowanie bezpieczeństwa społeczno-

ekonomicznego w regionach Polski; Wieloczynnikowy model bezpieczeństwa społeczno-

ekonomicznego; Wieloczynnikowy system zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym

Dolnego Śląska). Ich wspólnym mianownikiem jest bezpieczeństwo społeczno-

ekonomiczne terytorium. Problemem badawczym w wymienionych projektach jest, jak

wskazuje Autor w autoreferacie (s. 5), "brak modelu diagnozowania i prognozowania

bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego na poziomie regionu". Podjęty temat

badawczy jest bardzo ważny i bardzo aktualny, posiada bardzo istotne znaczenie o

charakterze praktycznym. Inną ważną kwestią mającą znaczenie dla oceny pracy jest

sposób jej ujęcia, tzn. struktura rozdziałów, która w dużym stopniu może przesądzać o jej

wartości merytorycznej. Układ pracy jest generalnie poprawny i podporządkowany

celowi pracy. Zaprojektowane rozdziały budzą jednak poważne zastrzeżenia. Są bardzo

nierówne pod względem objętości (co nie jest jeszcze zarzutem dyskredytującym). Rozdz.

wstępny (Foreword - [dosł.] przedmowa) to nieco ponad 1 strona; Rozdz. 1 Teoretyczne

rozważania na temat bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego państwa (Theoretical

Deliberations on the Economic Security oj a State) obejmuje 9 stron; Rozdz. 2. Metodologia

badań bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego w projekcie (Socio-Economic Security

Research Methodology Jor the Project) 29 stron; Rozdz. 3. Analiza wskaźników

bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego na Dolnym Śląsku (Analysis oj the lndicators

oj Socio-Economic Security in Lower Silesia) 117 stron, w tym tylko 3 strony tekstu

zasadniczego; Rozdz. 4. Mapa bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska

(Map of Socio-Economic Security in Lower Silesia)- najbardziej obszerny, to aż 339 stron,

przy czym tekst zasadniczy stanowi 10% tej objętości. Całość wieńczy zakończenie

(Summary), które jest podsumowaniem przeprowadzonej analizy o objętości 3,5 strony.
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Już pobieżna analiza struktury pracy stwarza wrażenie, że w podjętej pracy brak jest

wyczerpujących teoretycznych podstaw do rozwiązania podjętego istotnego tematu

naukowego. Rozważania teoretyczne zawarte w Rozdz. 1 opierają się na zaledwie 21

pozycjach literatury - głównie krajowej. Autor w sposób nadmiernie lapidarny prezentuje

tło teoretyczne rozważanego problemu badawczego. W kolejnym rozdziale Autor omawia

zastosowaną metodykę badawczą ze szczególnym naciskiem na zastosowane w pracy

metody ilościowe (głównie taksonomię opartą na badaniu odległości od wzorca, regresję

liniową). Warto w tym miejscu nadmienić, że fragmenty R.2 są powieleniem znacznych

objętościowo fragmentów z R.2 wspomnianej wcześniej z monografii Wieloczynnikowy

model systemu diagnozowania ... . Ta sama uwaga dotyczy w mniejszym stopniu

fragmentów z kilku wybranych prac Autora opublikowanych wcześniej (m.in.: Podstawy

metodologiczne badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym Dolnego Śląska, M.

Popławski, T. Smal [2017]). Autor, co dziwi, w głównym osiągnięciu nie powołuje się na

swoje wcześniejsze badania. Tym samym można stwierdzić, że M. Popławski wykonał

autoplagiat.

Rozdz. 3. i 4. poświęcone są analizie wskaźników i map społeczno-ekonomicznego

bezpieczeństwa Dolnego Śląska. Zamieszczanie w nich licznych i bardzo obszernych tabel

zawierających dane podstawowe i przetworzone, a nie w aneksie statystycznym, bardzo

utrudnia lekturę i rozbija spójność i tak skromnego w objętości zasadniczego tekstu pracy.

W efekcie Czytelnik odnosi wrażenie, że praca stanowi bardziej ekspertyzę o stanie

bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego poszczególnych powiatów Dolnego Śląska lub

raport nt. poziomu rozwoju tych powiatów, aniżeli monografię naukową, a klasyczna

triada badawcza: teoria-metodologia-empiria została skonstruowana z drastycznym

naruszeniem właściwych proporcji i treści.

Kluczowy zwyczajowo rozdział wprowadzający, w którym autorzy uzasadniają wybór

problemu badawczego, omawiają stan istniejącego dorobku naukowego, koncepcję pracy,

cele, hipotezy, charakterystykę i ocenę materiałów źródłowych, metod pracy i układ pracy

został ograniczony do krótkiego wprowadzenia w problematykę diagnozowania

bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego. Większość spośród wspomnianych wyżej

zagadnień wprowadzających (ze szczególnym uwzględnieniem celu i zakresu pracy,

hipotez, źródeł danych, metodyki i organizacji badań) zostało umieszczonych dość

nietypowo bo dopiero w rozdz. 2. Autor określa w nim m.in. cel monografii, którym jest
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"stworzenie modelu diagnozowania i prognozowania bezpieczeństwa społeczno-

ekonomicznego Dolnego Śląska". Ponadto Autor wskazuje dalej, że celem "projektu było

powstanie raportu o stanie bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego poszczególnych

jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska sporządzonego na podstawie

wyników wieloczynnikowej analizy bezpieczeństwa oraz interpretacji mapy wczesnego

ostrzegania". W rzeczywistości Autor podejmuje więc próbę stworzenia teoretycznego

modelu diagnozowania i prognozowania bezpieczeństwa. Drugi cel ma charakter czysto

poznawczy. Zwracam też uwagę na cel którego Autor nie sformułował, a podjął się niejako

"przy okazji". Mam na myśli próbę realizacji celu aplikacyjnego związanego z

praktycznym wykorzystaniem stworzonego narzędzia w praktyce.

Ważne znaczenie mają również dwie hipotezy badawcze które przytaczam:

Hl. "Dane statystyczne wprowadzone do wieloczynnikowego modelu diagnozowania i

prognozowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego wskazują aktualne obszary

wysokiego ryzyka oraz zagrożeń związanych z sytuacją społeczno-ekonomiczną

wybranych JST, a także obszary gdzie takie zagrożenia nie występują".

H2. "Raporty o stanie bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego wybranych JST

sporządzone na bazie wyników analizy czynników bezpieczeństwa społeczno-

ekonomicznego wskazują kierunki działań w zakresie prowadzonej polityki społeczno-

gospodarczej ".

Zarówno sformułowane hipotezy badawcze, jak i sposób ich weryfikacji budzą poważne

wątpliwości. Hipotezy nie spełniają warunków poprawności. Obie nie podejmują kwestii

natury związków. Hipoteza jako pewne przypuszczenie jest stwierdzeniem o

spodziewanej relacji między jakimiś zjawiskami, które należy potwierdzić lub

falsyfikować. Hipoteza l. jest poza tym trywialna ponieważ cechą przestrzeni społeczno-

gospodarczej jest z natury jej heterogeniczność. W związku z tym praktycznie każdy

obszar wykazuje wewnętrzne zróżnicowania i odmienność. H2. zupełnie nie spełnia

warunków hipotezy, jest sformułowana niewłaściwie.

Hipoteza badawcza l. została zdaniem Autora zweryfikowana poprzez powstanie mapy

bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego dla wybranego województwa. W tym miejscu

można też poddać w wątpliwość kwestię poprawności tytułu monografii. Tytuł literalnie

dotyczy województwa dolnośląskiego - jako regionu. Faktycznie jednak 30 powiatów

tego województwa.
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Zastosowana metoda taksonomii wykorzystująca badanie odległości od wzorca za który

przyjęto średnią dla województwa dolnośląskiego również budzi zastrzeżenia.

Wyznaczony wzorzec do którego należy zmierzać to w ocenie Habilitanta średnia dla

województwa. Czy tak wyznaczona norma przez średnią stanowi wzorzec do którego

należałoby dążyć?; czy też wyznacza przeciętną w stosunku do której niektóre JST

(powiaty) są bardziej lub mniej rozwinięte? Należy zastanowić się czy nie właściwszym

byłoby określenie wzorca wyznaczonego przez cechy jednostek o najwyższych

parametrach. Taki wzorzec można stworzyć na podstawie metody wzorcowej (np.

metodą Helwiga - obiekt o najkorzystniejszej wartości). Warto też zadać pytanie czym

różni się wzorzec bezpieczeństwa dla gminy, powiatu, regionu i państwa? (w obu

monografiach został on ustalony w taki sam sposób choć jeden to średnia wojewódzka a

drugi to średnia krajowa). Zastosowane w pracy metody statystyczne są powszechnie

znane i używane do określania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli nie

wnoszą istotnie wiele.

Kluczowym elementem w analizie empirycznej jest też dobór zmiennych mających wpływ

na poziom bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego. Autor podejmuje wprawdzie

obszerną próbę uzasadnienia ich wyboru (s. 27-39), ale w mojej ocenie mało

przekonującą. Przykładowo dlaczego gęstość zaludnienia ma być czynnikiem

bezpieczeństwa i jaka gęstość jest wówczas jego wzorcem? Równie ułomnym są m.in.

wskaźniki określające liczby: rozwodów, łóżek w szpitalach, aptek, placówek

bibliotecznych, miejsc w kinach. Nie przystają one zupełnie do współczesnych realiów.

Zastanawiam się też skąd udało się Autorowi pozyskać PKB dla powiatów, skoro w BDL

są dostępne zaledwie dane dla NUTS3. A może lepszym rozwiązaniem byłyby w tym

wypadku budżety gmin tworzących poszczególne powiaty?

Jednym z podstawowych problemów badań ekonomicznych prowadzonych w Polsce w

układach regionalnych lub mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, są bardzo

krótkie szeregi czasowe danych. Obniża to to jakość wnioskowania, a niekiedy wręcz

uniemożliwia przeprowadzenie badań. Wynika to ze zmian w samej statystyce, czy

rezygnacji ze zbierania niektórych danych. Autor ograniczył swoje badanie do 12

punktów czasowych, choć w tekście faktycznie analizuje 3 przekroje czasowe (2004, 2010

i 2015 oraz prognozę). Oznacza to, że wyniki powinny być interpretowane z ostrożnością,
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a różne niedostatki materiału źródłowego (np. brak danych) wpływają na obniżenie

jakości wnioskowania. To wymaga dokonania odpowiedniego zastrzeżenia.

Na tle tak zarysowanych uwag należy zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie czy

Autor w pracy udziela wyczerpującej odpowiedzi na pytanie: czym jest bezpieczeństwo

(szczególnie społeczno-ekonomiczne), na czym ono polega i z czego ono wynika (od czego

zależy). Odrębną kwestią jest również zastosowana w pracy metoda, jej użyteczność,

uniwersalność i poprawność. Ponadto podjęty temat jest bardzo słabo osadzony w nurcie

teoretycznym. W warstwie analityczno-badawczej praca nie posiada znamion

nowatorstwa. Stworzenie wieloczynnikowego modelu diagnozowania i prognozowania

bezpieczeństwa jak stwierdza sam Autor zaledwie wzbogaciło wiedzę teoretyczną w

dyscyplinie ekonomia i finanse. Podsumowując ocenę głównego osiągnięcia naukowego

dr. M. Popławskiego należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę wskazane uwagi krytyczne i

wątpliwości, trudno jest ustalić wkład wskazanej monografii do rozwoju dyscypliny

ekonomia i finanse.

4. Ocena pozostałej aktywności naukowej (w zakresie staży naukowych, grantów,
prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej, popularyzacji nauki,
współpracy międzynarodowej)

Zainteresowania naukowo-badawcze dr. Macieja Popławskiego, a co za tym idzie jego

publikacje, koncentrowały się początkowo wokół tematyki bezpośrednich inwestycji

zagranicznych. Ich uwieńczeniem była praca doktorska (2006). Autor kontynuował tę

problematykę również później publikując monografię Inwestycje zagraniczne w Polsce w

latach 1989-2010 (2012), 6 rozdziałów w monografiach oraz 7 artykułów w

czasopismach naukowych(2006-2013). Po uzyskaniu stopnia dr. Habilitant rozszerzył

pole zainteresowań (szczególnie od roku 2015) na bezpieczeństwo społeczno-

ekonomiczne regionów i kraju. Zasadniczo habilitant pozostał w tym nurcie przez cały

okres oceny po uzyskaniu stopnia doktora (2006-2020). Klamrą spinającą ten okres są

dwie publikacje: omawiane wcześniej główne osiągnięcie naukowe oraz monografia

.Wieloczynnikowy model systemu diagnozowania bezpieczeństwa społeczno-

ekonomicznego Polski" (obie publikacje z 2020 r.).

Łącznie po uzyskaniu stopnia doktora (tj. od r. 2006) Autor opublikował 5 monografii, 12

rozdziałów w monografiach (w tym 5 we współautorstwie), 15 artykułów w głównie

krajowych czasopismach naukowych (w tym 5 we współautorstwie). Do tego zbioru
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należy doliczyć 2 książki dydaktyczne (skrypt i podręcznik akademicki)' Ponadto

czterokrotnie dr Popławski był współredaktorem wydawanych przez Akademię Wojsk

Lądowych (wcześniej WSzOWL) monografii o decyzjach w sytuacjach zagrożeń (w języku

angielskim). Liczebnie, ogólny dorobek publikacyjny można uznać za wystarczający.

Zdecydowanie gorzej wypada ocena jakości dorobku. Generalnie, poza dwoma wyjątkami,

Autor publikował prace o zasięgu krajowym (dominującym wydawcą była Akademia

Wojsk Lądowych). Należy też podkreślić, że część spośród wybranych 10 publikacji jest

bardzo słabo osadzona w nurtach teoretycznych. Słabe osadzenie badanych problemów

w krajowej bądź zagranicznej literaturze przedmiotu jest wielce zaskakujące. Praktycznie

w większości przedłożonych prac dokonany przegląd literatury przedmiotu pozostawia

duży niedosyt.

Sumaryczny Impact Factor deklarowany przez Kandydata wynosi "O" (Autor napisał "nie

dotyczy"). Kandydat deklaruje, że 12 cytowań (nie wiemy czy wchodzą w to

autocytowania i według jakiej bazy), indeks Hirscha 2; punkty MNiSW: 565. Generalnie

powyższe wskaźniki bibliometryczne świadczą o słabej rozpoznawalności Kandydata w

krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

Dorobek dr. Popławskiego charakteryzuje się dobrą aktywnością konferencyjną.

Kandydat konfrontował i upowszechniał wyniki swoich badań zazwyczaj w ośrodkach

krajowych (poza jednym wyjątkiem w Gorlitz]. Uczestniczył aktywnie z wystąpieniem

(2006-2020) w 22 konferencjach. Dwa referaty przedstawił w języku angielskim.

Habilitant wykazuje również aktywność projektową. Uczestniczył w trzech projektach

finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a w jednym z nich był

kierownikiem zespołu badawczego. Jeden projekt (z 2018 r.], którego Kandydat był

kierownikiem był częściowo finansowany z MNiSzW (reszta środków pochodziła ze

środków statutowych WSzOWL). Inny projekt (2016-2017) Kandydat realizował

całkowicie w ramach środków statutowych WSzOWL. Ten komponent oceny

postępowania habilitacyjnego można postrzegać jako silna strona dorobku naukowego

Habilitanta.

Istotną słabością dorobku naukowego Habilitanta jest także niskie umiędzynarodowienie

w postaci staży, stypendiów czy innych form wymiany wiedzy i budowania doświadczeń

naukowych. W swoim dorobku Autor posiada jeden dwudniowy pobyt dydaktyczny w

Hochschule Zittau/Gorlitz (2013 r.) oraz dłuższy staż naukowo-badawczy w tej samej

9



uczelni wcześniej (1.10.2010-28.01.2011). Jest to o tyle istotne, ponieważ pobyt ten

można zaliczyć jako wypełnienie trzeciej przesłanki do nadania stopnia doktora

habilitowanego, tj. "wykazanie się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż

jednej uczelni/instytucji naukowej (w szczególności zagranicznej)". Habilitant wskazał w

celu stażu "przeprowadzenie badań nad warunkami bytowymi ludności, prowadzenie

wykładów oraz seminariów, wzięcie udziału w konferencji NOVEMBERTAGUNG 2010"

(brak informacji nt. referatu; s. 36). W innym miejscu (s. 12-13) Habilitant pisze, że

przeprowadził tam (Hochschule ZittaujG6rlitz) badania nad poziomem rozwoju

społeczno-ekonomicznego obszaru nadgranicznego - konwegencja lub dywergencja.

Wyniki badań przedstawił na konferencji w Hochschule ZittaujG6rlitz 10.06.2010 r. Ta

relacja budzi bardzo poważne wątpliwości ze względu na asynchroniczność i podważa

jednocześnie rzetelność i wiarygodność przekazywanych przez Habilitanta informacji,

ponieważ, jak sam twierdzi, najpierw przedstawił swoje osiągnięcie na stażu którego

jeszcze nawet nie zaczął (referat na konferencji dotyczył bezpośrednich inwestycji

zagranicznych), a następnie zajął się zbieraniem informacji nad warunkami bytowymi

ludności do referatu na zupełnie inny temat.

Współpraca z sektorem gospodarczym oraz władzami administracyjnymi ogranicza się

do udziału w 10 konferencjach, w których udział wzięli również przedstawiciele biznesu

i administracji.

Habilitant nie wskazał ani jednego członkostwa w międzynarodowych lub krajowych

organizacjach i towarzystwach naukowych. Brak udziału w stowarzyszeniach i sieciach

badawczych (również o zasięgu międzynarodowym), w dobie silnego

umiędzynarodowienia nauki, należy uznać za niesatysfakcjonujący. Nie wykazał również

żadnych doświadczeń w recenzowaniu artykułów naukowych.

Podsumowując, dorobek naukowy Habilitanta wskazuje na dość dobrą aktywność

naukową w kategoriach ilościowych (5 monografii, 2 materiały dydaktyczne, 27

publikacji w czasopismach w ciągu 14 lat po doktoracie), budzi natomiast wątpliwości

jego jakość naukowa. Dużą słabością Habilitanta jest niedostateczna międzynarodowa

aktywność naukowa, przede wszystkim udział w sieciach i konsorcjach naukowych o

zasięgu międzynarodowym oraz realizacja staży czy stypendiów na zagranicznych

uczelniach. Na pozytywną ocenę dorobku naukowego zasługuje udział Habilitanta w
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projektach krajowych badawczych, również w charakterze kierownika realizowanych ze

środków zewnętrznych, wewnętrznych i własnych.

5. Ocena działalności dydaktyczno-organizacyjnej

Aktywność dydaktyczna Kandydata jest związana przede wszystkim z realizacją zajęć w

obecnej jednostce macierzystej (nie wiadomo na jakich stopniach studiów). Obejmuje ona

seminaria licencjackie i magisterskie, wykłady, m.in: mikro i makroekonomia,

zachowania organizacyjne, nauka o organizacji, koncepcje zarządzania, logistyka,

innowacje w biznesie podstawy przedsiębiorczości, Prawo gospodarcze, zarządzanie

kryzysowe, controlling. Niektóre w języku angielskim. W sumie Kandydat podaje, że

prowadził zajęcia aż z 27 przedmiotów, choć nie znany jest ich zakres szczegółowy i

wymiar czasowy oraz czy były to i czy są to również ćwiczenia). Habilitant wypromował

liczne grono licencjatów (261) i magistrów (109). Od 2017 r. promotorstwo pomocnicze

w rozprawie doktorskiej. Nie podaje informacji o recenzowaniu prac dyplomowych.

Dodatkowym elementem aktywności dydaktycznej były zajęcia realizowane na początku

swojej kariery zawodowej w siedmiu szkołach wyższych oraz w innych placówkach spoza

szkolnictwa wyższego. Na uwagę zasługują doświadczenia dydaktyczne realizowane w

uczelni zagranicznej Hochschule ZittaujG6rlitz, Fakultat Wirtschafts- und

Sprachwissenschaften (Soziologie - w j. niemieckim; Forschungseminar - w j. angielskim).

Do trzech przedmiotów (Koncepcje zarządzania, Biznes plan megaimprezy, Ekonomia)

Kandydat opracował kursy e-Iearningowe.

Dr Popławski jest pracownikiem włączającym się w organizacyjną działalność uczelni,

szczególnie na rzecz procesu dydaktycznego w AWL. Wyrazem tego jest Nagroda Rektora-

Komendanta AWL za ponadprzeciętną aktywność na polu organizacyjnym, naukowym i

wychowawczym. W roku 2018 Habilitant otrzymał Medal "Siły Zbrojne w Służbie

Ojczyzny". Obok działalności dydaktycznej dr Popławski uczestniczył w kilku

przedsięwzięciach służących popularyzacji nauki (m.in. udział z wykładami w

Dolnośląskim Festiwalu Nauki). W 13 konferencjach pełnił funkcje organizacyjne

(członka komitetu organizacyjnego, sekretarza naukowego, przewodniczącego komitetu

organizacyjnego - pięciokrotnie).

W mojej opinii ogólna aktywność organizacyjna i popularyzatorska jest przeciętna dla

pracownika na stanowisku adiunkta z 14 letnim stażem pracy, a od 2017 pracownika na

stanowisku kierowniczym. Wyjątkiem jest wysoka aktywność w sferze dydaktycznej,
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przejawiająca się bardzo dużym wachlarzem przedmiotów z których część jest lub była

realizowana w języku angielskim i niemieckim. Jednak w porównaniu do innych

kandydatów ubiegających się o stopień doktora habilitowanego, działalność ta

charakteryzuje się tylko nielicznymi aktywnościami i osiągnięciami ponadlokalnymi.

wykraczającymi poza własną uczelnię. W dorobku dr. Popławskiego brak jest osiągnieć

ponadprzeciętnych - wyróżniających aktywność Habilitanta w szerszym środowisku

akademickim.

6. Konkluzja

Dokonana na podstawie przedłożonej dokumentacji ocena dorobku naukowego dr.

Macieja Popławskiego pozwala mi na stwierdzenie, że nie spełnił on w sposób

zadowalający wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w ustawie

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w dokumentach RDN, stawianych wobec

kandydatów ubiegających się o przyznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dlatego nie popieram

wniosku o nadanie tego stopnia naukowego.
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