
Dąbrowa Górnicza, 22.02.2022 r. 

 

Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 22.02.2022 r. powołanej w postępowaniu w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o 

zarządzaniu i jakości wszczętym na wniosek dr. Marcina Lisa 

§ 1 

Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości 

Akademii WSB uchwałą nr 4/2021/2022 z dnia 5 listopada, działając na podstawie art. 221 ust. 10 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), po 

zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku, stwierdza że aktywność naukowa oraz osiągnięcia 

naukowe stanowią istotny wkład/nie stanowią istotnego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej nauki 

o zarządzaniu i jakości i wyraża pozytywną/negatywną opinię w sprawie nadania dr Marcinowi Lis 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i 

jakości, uznając spełnienie/nie uznając spełnienia przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy.  

Wraz z uchwałą, Komisja habilitacyjna przekazuje Radzie Dyscypliny Naukowej Nauki o zarządzaniu 

i jakości uzasadnienie uchwały i pełną dokumentację postępowania habilitacyjnego. 

Liczba głosów: za przyjęciem uchwały:  7, przeciw przyjęciu uchwały 0, wstrzymujących się: 0 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – przewodniczący Komisji 
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UZASADNIENIE UCHWAŁY KOMISJI HABILITACYJNEJ 

powołanej w dniu 22.02.2022 

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości wszczętym na wniosek dr. Marcina Lisa 

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 22.02.2022 r. kolokwium habilitacyjnego i głosowania, powołana 

dnia 5 listopada 2021 r. przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości Akademii 

WSB, w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Marcina Lisa, Komisja habilitacyjna 

podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Marcinowi Lisowi stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Uzasadnienie 

pozytywnej opinii Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania doktorowi Marcinowi Lisowi 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu  

i Jakości 

Habilitant przedstawił jako główne osiągnięcie naukowe monografię pt.: „Kształtowanie relacji 

uczelni z przedsiębiorstwem w warunkach transformacji cyfrowej”  

Dokonując oceny głównego osiągnięcia naukowego wskazanego przez Habilitanta Komisja 

Habilitacyjna stwierdziła, iż przedstawiona monografia to oryginalne opracowanie naukowe o wysokich 

walorach merytorycznych, metodycznych i teoriotwórczych, co pozwalaj uznać ją za osiągnięcie 

naukowe mające znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.  

Dokonując pozostałej oceny aktywności naukowej Habilitanta Komisja Habilitacyjna stwierdziła, 

że jej ocena jest pozytywna. Zdaniem Komisji poziom umiędzynarodowienia aktywności naukowej dr 

Marcina Lisa, odzwierciedlony międzynarodowymi publikacjami, udziałem w projektach badawczych, 

współpracą i aktywnością w uczelniach zagranicznych, a także pracy w gremiach eksperckich można 

uznać za imponujący.  

Habilitant uzyskał cztery pozytywne recenzje dotyczące głównego osiągnięcia naukowego i 

pozostałej aktywności naukowej, a podczas posiedzenia Komisji recenzenci podtrzymali swoje 

pozytywne opinie. Podkreślili również wysoki poziom kompetencji zaprezentowany przez Habilitanta 

w czasie kolokwium.  

Członkowie Komisji jednogłośnie uznali, że dorobek dr Marcina Lisa spełnia wymagania art. 219 

ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) 

wraz z uzupełnieniami.  

Uchwała w przedmiocie pozytywnej opinii w sprawie nadania dr Marcinowi Lisowi stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 
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została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział siedem osób, gdzie wszystkie głosy 

były za przyjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia.  

W opinii Komisji aktywność naukowa oraz osiągnięcie naukowe, monografia pt. „Kształtowanie 

relacji uczelni z przedsiębiorstwami w warunkach transformacji cyfrowej” dr. Marcina Lisa są istotne i 

wnoszą znaczny wkład w dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, a także spełniają ustawowe  

wymagania określone w art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478). 

W związku z powyższym Komisja habilitacyjna przekazuje Radzie Dyscypliny Naukowej Nauki 

o zarządzaniu i jakości Akademii WSB pozytywną opinię i poparcie dla wniosku o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki o 

zarządzaniu i jakości dr. Marcinowi Lisowi. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – przewodniczący Komisji 

 

 




