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Recenzja 

osiqgnifc naukowych w postgpow aniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego dr Diany Rokity-Poskart 

(dziedzina nauki spoleczne, dyscyplina ekonomia i finanse) 

Recenzjq wykonano w zwiqzku z pismem Prof, dra hab. Andrzeja Graczyka, Dziekana 

Wydzialu Ekonomii i Finansow Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, na podstawie 

pisma DF-B.4010.3.2021 z dn. 6 grudnia 2021 r. 

Pani Dr Diana Rokita-Poskart wyksztalcenie wyzsze zdobyia na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego (mgr ekonomii, 2006) oraz na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Jagiellohskiego (mgr prawa, 2011 r.). Stopieh naukowy dra 

nauk ekonomicznych uzyskala w 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. 

Ekonomiczno-spoleczne konsekwencje migracji zewnqtrznych dla spolecznosci wiejskich (na 

przykladzie wybranych miejscowosci Slqska) - promotor: Prof, dr hab. Romuald Johczy. 

Recenzenci: Dr hab. Irena Kociszewska, prof. U E i dr hab. Robert Rauzihski. 

Od momentu uzyskania tytulu magistra Kandydatka zawodowo zwiqzana jest 

z uczelniami wyzszymi (Uniwersytet Opolski, a od 2007 r. - Politechnika Opolska), najpierw 

jako asystent, a od 2011 r. - adiunkt w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej 

na Wydziale Zarzqdzania i Inzynierii Produkcji (obecnie Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania 

Politechniki Opolskiej). 
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Jako glowne osiqgni?cie Kandydatka wskazala monografi? pt. Ekonomiczne skutki 

migracji edukacyjnych do osrodka akademickiego. Studium przypadku Opola. Wyd. 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, 2021. Recenzenci: dr hab. Anna Skorska, prof. U E 

w Katowicach i dr hab. Jan Brzozowski, prof U E w Krakowie. 

Celem badan bylo okreslenie skutkow migracji edukacyjnych dla sytuacji 

gospodarczej osrodka akademickiego stanowiqcego obszar naplywu. 

Cele szczegolowe: 

1) Identyfikacja krotkookresowych skutkow migracji edukacyjnych zwiqzanych 

z podejmowaniem ksztalcenia na poziomie wyzszym dla opolskiego rynku towarow 

i uslug. 

2) Okreslenie krotkookresowych konsekwencji towarzyszqcych migracjom edukacyjnym 

w sferze lokalnego rynku pracy. 

3) Ocena dlugookresowych mozliwosci oddziatywania migracji edukacyjnych 

na perspektywy rozwoju osrodka akademickiego: na sytuacji demograficznq, lokalne 

zasoby kapitalu ludzkiego, lokalny rynek towarowo-uslugowy oraz lokalny rynek 

pracy. 

Hipoteza glowna: Migracje edukacyjne pozytywnie wplywajq na sytuacji ekonomicznq 

i rozwoj opolskiego osrodka akademickiego stanowiqcego obszar naplywu. 

Hipotezy szczegolowe: 

1) Migracje edukacyjne zwiqzane z podejmowaniem studiow wyzszych poprzez 

pobudzanie lokalnego popytu konsumpcyjnego pozytywnie oddzialujq na lokalny 

rynek towarow i uslug, a sama skala ich wptywu uzalezniona jest od charakteru 

popytu studentow w miescie oraz trybu podejmowanych studiow. 

2) Migracje edukacyjne pozytywnie oddzialujq na lokalny rynek pracy - powodujq 

umiarkowane ilosciowo, ale jednoczesnie wazne strukturalnie zmiany podazy pracy 

oraz kreujq nowe miejsca pracy. 

3) Migracje edukacyjne do osrodka akademickiego wplywajq na mozliwosci 

dlugookresowego rozwoju w sensie ekonomicznym oraz demograficznym. 

Odpowiednio dobrano i zastosowano metody badawcze. Monografia charakteryzuje 

si? wielozrodlowosciq wykorzystanych danych. Monografia sklada si? ze wst?pu, szesciu 

rozdzialow i zakohczenia. 

Autorka kompleksowo przeanalizowala oddzialywanie naplywu migracyjnego 

z perspektywy miasta akademickiego jako obszaru naplywu. Osiqgni?ciem tym Habilitantka 

wnosi znaczny wklad do dyscypliny ekonomia i finanse jednoczesnie w sferze teoretycznej, 



metodycznej i aplikacyjnej. Kandydatka poszerzyla wiedz? na temat skutkow zwiqzanych 

z migracjami edukacyjnymi dla miasta akademickiego w zakresie funkcjonowania rynku 

towarow i uslug, rynku pracy oraz rozwoju osrodka akademickiego, a takze okreslila 

mechanizm ilustrujqcy wplyw migracji „na studia" na funkcjonowanie wyodr?bnionych 

obszarow analizy. 

Na uwag? zaslugujq tez ustalenia, ze wydatki ponoszone przez migrantow 

edukacyjnych na obszarze naplywu stanowiq impuls, ktory stymuluje lokalny popyt 

konsumpcyjny miasta akademickiego i waznq determinant? lokalnej aktywnosci 

gospodarczej, wolumenu przychodow ze sprzedazy towarow i uslug wielu podmiotow 

gospodarczych, a takze dochodow gospodarstw domowych swiadczqcych uslugi wynajmu 

nieruchomosci. Wywolujq one rowniez efekty mnoznikowe (przyrost produkcji, dochodow, 

zatrudnienia w innych rodzajach dzialalnosci, ktore nie sq bezposrednio zaangazowane 

w zaspakajanie popytu migrantow). 

Autorka poszerzyla rowniez wiedz? na temat wplywu migracji edukacyjnych na 

mozliwosc rozwoju lokalnej gospodarki miasta akademickiego. W tym zakresie wazne sq 

ustalenia mechanizmu transformacji migracji „na studia" w popyt definitywny w miescie 

akademickim skutkujqcego pozyskiwaniem dodatkowych mieszkahcow i pracownikow oraz 

zmianami sytuacji demograficznej osrodka. W wyniku przeprowadzonych badan i analiz 

potwierdzono, ze przeksztalcenie migracji w trwaly popyt w miescie wplywa na akumulacj? 

kapitalu ludzkiego, a takze na wyzszy poziom wynagrodzeh. Wykazano tez wazny zwiqzek, 

ze retencja absolwentow studiow wyzszych przez osrodek akademicki determinuje 

atrakcyjnosc inwestycyjnq obszaru naplywu. 

Kandydatka opracowala i wprowadzila do literatury definicj? migracji edukacyjnych. 

Ponadto usystematyzowala i pogl?bila stan wiedzy na temat ekonomicznych skutkow 

migracji dla obszaru naplywu i odplywu, jak rowniez formulowania zaleznosci teoretycznych 

odnosnie konsekwencji migracji „na studia" dla osrodka akademickiego, a takze 

wykorzystaniu modeli rynku towarowo-uslugowego oraz rynku pracy do zilustrowania 

mechanizmu oddzialywania migracji edukacyjnych na obszar naplywu. 

Wazne sq takze sformulowane rekomendacje dotyczqce polityki rozwoju 

niemetropolitalnych osrodkow akademickich, roli organow krajowych, regionalnych 

i samorzqdowych w stymulowaniu rozwoju uczelni i zwiqzanego z nimi potencjalu 

spoleczno-gospodarczego. Zidentyfikowano potrzeb? uwzgl?dniania w kreowaniu polityki 

rozwoju lokalnego podejmowania konkretnych dzialah ukierunkowanych nie tylko na 
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ksztahowanie pozyty wnego wizerunku miasta, lecz takze na wspieranie powstawania nowyeh 

miejsc pracy - dobrze platnych, dajqcych perspektywy dalszego rozwoju zawodowego. 

Glownym osiqgni?ciem Autorka wnosi znaczqcq wiedz? do dyscypliny ekonomia 

i finanse w wielu aspektach, co wykazano powyzej. 

Glowne obszary aktywnosci naukowej Pani dr Diany Rokity-Poskart po uzyskaniu 

stopnia dra hab. koncentrujq si? na: 

1) zatrudnianiu w Polsce i za granicq mieszkahcow woj. opolskiego, 

2) wplywie emigracji na sfer? fiskalnq samorzqdow lokalnych i regionalnych, 

3) sytuacji studentow i absolwentow studiow wyzszych na rynku pracy, 

4) problematyce ekonomicznych uwarunkowah oraz konsekwencji migracji zwiqzanych 

z podejmowaniem studiow wyzszych, 

5) funkcjonowaniu miast ekonomicznych. 

Po analizie dorobku w ramach ww. obszarow nalezy stwierdzic, ze Kandydatka 

wykazala si? istotnq aktywnosciq naukowq, ktorej wyrazem sq m.in. wartosciowe publikacje 

naukowe, wydane w wydawnictwach o zasi?gu krajowym i mi?dzynarodowym. Wyniki 

badan wielu z nich byly prezentowane na konferencjach naukowych (36 wystqpieh). 

W publikacjach wspolautorskich widoczny jest w wi?kszosci wiodqcy, udokumentowany 

wklad Kandydatki. 

Zdecydowana wi?kszosc dorobku naukowego zostala opublikowana w postaci 

rozdziatow monografii i monografii. Po uzyskaniu stopnia doktora zauwazalny jest wzrost 

liczby publikacji lokowanych w czasopismach (20 rozdzialow w monografiach, 3 monografie, 

4 artykuly w recenzowanych materialach konferencyjnych, 28 - w czasopismach). Wsrod 

czasopism, na lamach ktorych Pani Doktor publikowala wyniki badan znalazly si? m.ia: 

Central Eastern European Journal of Management and Economics, Central and Eastern 

European Migration Review, Economic and Environmental Studies, Czech Journal of Social 

Sciences, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Business and 

Economics, Sustainahility, European Research Studies Journal, Polityka Spoleczna, Barometr 

Regionalny, Actual Problems of Economics, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, Studia Miejskie, Przeglqd Nauk Stosowanych, Studia Slqskie, Studia 

Obszarow Wiejskich. 

Widoczne jest wi?ksze ukierunkowanie publikacji po uzyskaniu stopnia doktora na 

czasopisma o zasi?gu mi?dzynarodowym. Na tym etapie rozwoju naukowego oczekiwac 

nalezy wi?kszej liczby samodzielnych prac naukowych. 
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W obr?bie dwoch pierwszych, wyroznionych powyzej kierunkow badawezyeh Pani Dr 

Diana Rokita-Poskart, wziqwszy pod uwag? skutki kryzysu finansowego w Stanaeh 

Zjednoczonych, badania wpisala w aktualny nurt dotyczqcy zidentyfikowania 

najwazniejszyeh konsekwencji owego kryzysu w zakresie zatrudnienia ludnosci 

wojewodztwa opolskiego w Polsee i za granicq. Wraz ze wspolautorem badan (Prof. 

Romualdem Jonczym), Kandydatka zwracala uwag? na widoczny w tym czasie wzrost 

zatrudnienia w Polsce ludnosci, ktora oprocz polskiego, legitymowala si? takze niemieckim 

obywatelstwem lub pochodzeniem i jednoczesny spadek tej formy pracy wsrod ludnosci 

z jedynie polskim pochodzeniem. Bylo to warunkowane spadkiem oplacalnosci emigracji 

w przypadku ludnosci autochtonicznej oraz pojawieniem si? nowych mozliwosci 

podejmowania pracy w Europie Zachodniej dla ludnosci nieautochtonicznej wraz z otwarciem 

pobliskich zagranicznych rynkow pracy. Waznym elementem ustaleh byly wyniki analizy 

dotyczqce wplywu emigracji z woj. opolskiego na sytuacj? budzetow lokalnych samorzqdow. 

W przypadku gmin, na obszarze ktorych dominujq miejscowosci o nasilonej emigracji 

zarobkowej moze brakowac publicznych srodkow finansowych na realizacj? podstawowych 

inwestycji infrastrukturalnych. Z przeprowadzonych badan wynika, ze w zwiqzku 

z redystrybucjq w Polsce uzyskanych za granicq zarobkow przez mieszkahcow woj. 

opolskiego, centralny budzet Polski z tytulu podatku V A T zyskal w analizowanym okresie 

600 mid PLN. Jednoczesnie wskazano, ze skala migracji z obszaru wojewodztwa opolskiego 

skutkuje obnizeniem wplywow samorzqdow terytorialnych wojewodztwa, przede wszystkim 

dlatego, ze migranci i osoby niepracujqce nie placq podatkow dochodowych. Wartosc tych 

strat oszacowano na ok. 300 mln PLN rocznie. 

Trzy pozostale wqtki badawcze dotyczqce sytuacj i studentow i absolwentow studiow 

wyzszych na rynku pracy, problematyki ekonomicznych uwarunkowan oraz konsekwencji 

migracji zwiqzanych z podejmowaniem studiow wyzszych oraz funkcjonowaniu miast 

ekonomicznych oparte sq na badaniach zagadnieh zwiqzanych z sytuacj q mlodziezy, 

studentow i absolwentow studiow wyzszych na rynku pracy. Wyniki otrzymanych badan 

dowiodly, ze do najwazniejszyeh czynnikow determinujqeych decyzje mlodych osob 

o wyborze zawodu nalezq pozaekonomiczne. Plany zwiqzane z zatrudnieniem w Polsce po 

ukohczeniu studiow ujawniali najcz?sciej studenci kierunkow dostosowanych do potrzeb 

rynku pracy. Glowny wniosek z badan koncentrowal si? na fakcie, ze umasowienie 

szkolnictwa wyzszego i jego niedostosowanie do sytuacj i na rynku pracy bylo w okresie 

przedakcesyjnym jednym z czynnikow ogromnej skali emigracji z Polski. 
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Centralne miejsce w prowadzonych przez Habilitantk? pracach badawczych zajmuje 

temat zwiqzany z procesami migracji „na studia" jako jednej z wazniejszych kategorii 

migracji edukacyjnych. Na podstawie otrzymanych wynikow badan ustalono, ze powaznym 

problemem rozwojowym woj. opolskiego sq z jednej strony zamierzone wyjazdy na studia 

poza region, a z drugiej ich scisla zaleznosc mi?dzy zamierzonym miejscem studiow poza 

wojewodztwem a przyszlym miejscem zamieszkania. Proces depopulacji regionu, 

pot?gowany przez migracje mlodych osob, nie przebiega jednakowo w ukladzie calego 

wojewodztwa. Jest on wyjqtkowo dobrze widoczny na obszarach peryferyjnych woj. 

opolskiego, przede wszystkim w tych osrodkach, ktore polozone sq w podobnej odleglosci od 

Opola i Wroclawia (Nysa, Brzeg). 

Wazny wqtek stanowiq tez badania realizowane na probie kwotowej (1 tys. studentow 

opolskich uczelni). Podj?to prob? odpowiedzi na pytanie, w jakich sferach funkcjonowania 

gospodarki miasta akademickiego widoczne sq skutki naplywu migracyjnego zwiqzanego 

z edukacjq wyzszq. Dowiedziono, ze jednym z kanalow wptywu wymienionej kategorii 

migracji jest rynek towarow i uslug, a drugim jest rynek pracy. Na uwag? zasluguje tez 

pionierskie uj?cie przez Habilitantk? roli edukacyjnego naplywu migracyjnego jako czynnika 

warunkujqcego zmiany podazy prac oraz popytu na prac? w miescie akademickim. 

W dalszych badaniach Pani dr Rokita-Poskart zwracala uwag? na skutki migracji „na studia" 

na gospodark? miasta akademickiego, koncentrujqc si? nie tylko na rynku pracy, lecz takze na 

rynku towarow i uslug, a takze wiqzqc je z funkcjonowaniem lokalnych przedsi?biorstw. 

Kandydatka dowiodla, ze pojawiajqcy si? wraz z naptywem studentow wi?kszy popyt 

konsumpcyjny generowany dzi?ki realizacji przez migrantow wydatkow konsumpcyjnych 

przyczynia si? do powstawania dodatkowych miejsc pracy oraz dochodow, ktore 

wydatkowane na lokalnym rynku tworzq kolejne etapy oddzialywania efektow 

mnoznikowych. 

Pani dr Diana Rokita-Poskart podj?ta rowniez analiz? waznego zagadnienia 

dotyczqcego funkcjonowania osrodkow akademickich w sensie ekonomicznym. 

Przeanalizowala konsekwencje w zakresie sytuacji gospodarczej miast w odniesieniu do 

zmniejszajqcej si? liczby studentow oraz prowadzonych przez wladze miast oraz regionow 

polityk publicznych. W wi?kszosci strategii rozwoju miast pozametropolitalnych w Polsce, 

szkoly wyzsze i studentow uznano za wazny katalizator lokalnego rozwoju. Autorka 

wykazala, ze sporadycznie znajdowalo to odzwierciedlenie w formulowanych przez tworcow 

strategii wizjach, celach strategicznych bqdz operacyjnych. Kandydatka podj?ta tez prob? 

umi?dzynarodowienia badan dokonujqc analizy porownawczej miejskich polityk publicznych 
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koncentrujqcych si? na roli studentow w funkcjonowaniu wybranych miast Polski, Czech 

1 Ukrainy. 

Przeprowadzone przez Paniq Doktor Dian? Rokit?-Poskart badania i ich wyniki sq 

wartosciowe i wnoszq istotny wklad do dyscypliny. Posiadajq wysoki walor aplikacyjny, 

dajqc podstaw? do przygotowania ekspertyz i raportow. Niemniej jednak nalezaloby zwrocic 

wi?kszq uwag? na kierowanie pracami badawczymi w ramach zewn?trznych, innych niz 

zlecone m.in. przez wtadze regionalne, projektow. Realizowana problematyka ma tez duzy 

potencjal do podj?cia badan mi?dzynarodowych. Wazne jest wi?c przyznanie Pani Doktor 

grantu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Piano wane jest przeprowadzenie badan 

nt. studium determinant zwiqzanych z podejmowaniem studiow wyzszych w Tarnopolu przez 

studentow z Polski oraz ich plany na przysztosc. 

Habilitantka wykazala uczestnictwo w osmiu projektach badawczych (w tym 

2 o charakterze mi?dzynarodowym). W ramach ww. osmiu projektow, kierowala tez 

zadaniami badawczymi finansowanymi z dotacji celowej na prowadzenie badan naukowych 

lub prac rozwojowych oraz zadan z nimi zwiqzanych sluzqcych rozwojowi mlodych 

naukowcow. Dr Diana Rokita-Poskart wykonala 54 recenzje artykulow do czasopism 

naukowych o zasi?gu krajowym i mi?dzynarodowym (48) i materialow konferencyjnych (6). 

Odbyla 3 miesi?czne staze naukowe (Uniwersytet w Tarnopolu, Ukraina; Uniwersytet 

w Opawie, Czechy). Jest czlonkiniq komitetow redakcyjnych lub rad recenzentow 

3 czasopism mi?dzynarodowych oraz sekretarzem czasopisma Central and Eastern European 

Journal of Management and Economics. 

Informacje naukometryczne: 

Wartosc IF 2,576 

Sumaryczny IF 

Sumaryczny SNIP 

Liczba publikacji w bazie 

Web of Science 

Scopus 2 

7 

3,295 

1,64 

Publish or Perish 168 

Indeks Hirscha: 

Web of Science 2 

Scopus 1 

Google Scholar 6 

Lqczna liczba pkt. po uzyskaniu stopnia dra 732,5. 
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Biorqc powyzsze informacje naukometryczne pod uwag?, nalezy podjqc wysilek 

publikowania wynikow badan w czasopismach z IF , co przyczyni si? do szerszego 

upowszechnienia osiqgni?c badawczych, wzrostu rozpoznawalnosci Autorki poprzez 

zwi?kszenie liczby cytowah. 

Ocena osiqgni?c dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujqcych nauk? oraz 

wspolpracy z otoczeniem spoleczno-gospodarczym 

Pani dr Diana Rokita-Poskart w zakresie dzialalnosci dydaktycznej, oprocz typowej 

dla adiunktow aktywnosci w tym zakresie (prowadzenie wykladow i cwiczeh, promowanie 

prac dyplomowych - w przypadku Kandydatki wskazano 82), jest promotorem pomocniczym 

w otwartym przewodzie doktorskim (2017 r., Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu) mgr Justyny Rokitowskiej pt. Rola czynnikow 

ekonomicznych w poakcesyjnej remigracji Polakow ze szczegolnym uwzglgdnieniem 

wojewodztwa dolnoslqskiego. 

Pani Doktor prowadzi zaj?cia z przedmiotow macro-, microeconomics, sustainable 

regional development w ramach programu Erasmus+. Prowadzila zaj?cia na wielu uczelniach 

zagranicznych jako visiting professor (m.in. Portugalia, Chorwacja, Litwa, Rumunia). 

Jest opiekunem Studenckiego Kola Naukowego Maestros de la economia. Czlonkini 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zast?pca przewodniczqcej Rady dydaktycznej kierunku 

ekonomia. 

Kandydatka angazuje si? tez w prace organizacyjne na rzecz Uczelni, biorqc czynny 

udzial w pracach roznych komisji, zespolow, organizowania dni otwartych, salonu 

maturzystow, konkursow, rankingow. Jest czlonkiniq sekcji migracji wewn?trznych i badan 

regionalnych Komitetu Badan nad Migracjami PAN. Wspolorganizowala konferencje 

naukowe i seminaria. 

Pani dr Diana Rokita-Poskart uczestniczyla w wielu wydarzeniach popularyzujqcych 

nauk?, np. w ramach dni otwartych, Opolskiego Festiwalu Nauki, Dzieci?cej Politechniki 

Opolskiej, wykladow otwartych Politechniki Opolskiej oraz Akademii Mlodych Sere, 

wspolpracujqc z firmami i Narodowym Bankiem Polskim i promujqc osiqgniecia w mediach. 

Na uwag? zasluguje szeroka dzialalnosc w zakresie wspolpracy Habilitantki 

z otoczeniem spoleczno-gospodarczym. Wynikiem tej wspolpracy sq m.in. ekspertyzy 

i raporty przygotowane dla takich instytucji jak: Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej, 

Komitet Badan nad Migracjami PAN, Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Opolskiego. Pani 

8 



dr Diana Rokita-Poskart jest tez cenionym ekspertem. Uczestniczyla m.in. w pracach zespohi 

ekspertow Partnerstwa Lokalnego na rzecz poszerzania wiedzy o sytuacji spoleczno-

ekonomicznej obywateli Ukrainy na regionalnym rynku pracy wojewodztwa opolskiego 

(Wojewodzki Urzqd Pracy w Opolu), wspolpracuje z Opolskim Centrum Rozwoju 

Gospodarki. Za osiqgni?cia na ww. polach Kandydatka byla nagradzana wielokrotnie przez 

Rektora Politechniki Opolskiej. 

Osiqgni?cia naukowe dr Diany Rokity-Poskart odpowiadajq wymaganiom okreslonym 

w art. 219 ust.l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z pozn. zm.). Popieram wniosek o nadanie Pani Doktor Dianie 

Rokicie-Poskart stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych 

w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Konkluzja 
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