Uchwala zdnia2 czerwca 2020 roku w sprawie nadania
dr Agnieszce Jeran
nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
dziedzinie
stopnia doktora habilitowanego w
podj gta przez Komisj g Habilitacyjn4 powola n4 przez
Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w
w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego
powolana przez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni

i

Tytul6w komisja habilitacyjna

w celu

przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr Agnieszki Jeran pracowala w skladzie:

l. Przewodniczqcy Komisji - prof. dr hab. Miroslawa Marody, Uniwersytet
2. Sekretarz Komisji

-

Warszawski

dr hab. Magdalena Zi6lkowska, prof. UAM, Wydzial Socjologii, Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- prof. dr hab. Rafal Drozdowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu
4. Recenzent - dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW, DolnoSl4ska Szkola Wylsza we Wroclawiu
5. Recenzent - dr hab. Zbigniew Sawiriski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
6. Czlonek Komisji - dr hab. Piotr Jabkowski, prof. UAM, UniwersytetAdama Mickiewicza w Poznaniu
7. CzlonekKomisji - dr hab. Julia Kubisa, Uniwersytet Warszawski
3. Recenzent

Dzialaj4c na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z p62n. zm.), w brzmieniu ustalonym
ustaw4 z dnia 18 marca 20ll r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455 zp62n. zm.), otaz rozpotzqdzenia Ministra Nauki

i

Szkolnictwa Wyzsze go

z

przeprowadzania czynno6ci

dnia 22 wrzefinia

w

20ll r. w

sprawie szczeg6lowego trybu

przewodach doktorskich,

w

i

warunk6w

postgpowaniu habilitacyjnym oraz w

postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. Nr 204, poz.1200), komisja habilitacyjna wzigla pod
uwag9:

1.
2.

Osi4gnigcie naukowe, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 1 i ust. 2

pkt.l

ustawy,

AktywnoS6 naukow4, o kt6rej mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

Podstaw4 oceny przez Komisjg dokonari wymienionych w pkt. 1-2 byty:

1.

Jednotematycmy cykl publikacji ,,Migdzy edukacj4

a prac4 -

socjologiczne spojrzenia na

instrumentalno5d rozwijania kompetencjio' (zgodnie zv,rymaganiami art. 16, ust. 2 pkt. I ustawy).

2. Autoreferat

i dostarczone teksty publikacji, atakhewykazpozostalych form aktywnoSci naukowej,

dydaktycznej

i

organizacyjnej (zgodnie

z

wymaganiami sformulowanymi

wg

12 ust.

2 pkt. z-4

przywolane go wyZej r ozp or z4dzen ia),

3.

Sporz4dzone przez Recenzent6w recenzje,

o kt6rych mowa w art. l8a ust. 5 ustawy oraz opinie

pozostalych Czlonk6w komisj i.

Przy formulowaniu oceny Komisja brala pod uwagg kryteria ujgte w rozporz4dzeniu
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wy2szego z dnia I wrzeSnia 2011 r. w sprawie kryteri6w oceny osi4gnig6
osoby
ubiegaj4cej

sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.
wsp6lautorstwo publikacji naukowych
autorstwo

w

Nr

czasopismach,

196,

z

poz. l165), obejmuj*ce: autorstwo i

wyodrgbnieniem czasopism listy JCR,

i

wsp6lautorstwo monografii, opracowaf zbiorowych, dokumentacji prac badawczych,
ekspertyz; liczbg cytowafi, kierowanie migdzynarodowymi lub krajowymi projektami
badawczymi lub
udzial w tych projektach, migdzynarodowe lub krajowe nagrody za dzialalnoS6 naukow4,
wygloszenie

referat6w na migdzynarodowych tub krajowych konferencjach; a tak2e dorobek dydaktyczny
i
popularyzatorski, w tym: udzial w komitetach redakcyjnych i radach naukowych
czasopism,

czlonkostwo

w migdzynarodowych lub krajowych

organizacjach

i

towarzystwach naukowych,

osi4gnigcia dydaktyczne, opiekg naukow4 nad studentami, staze

w zagranicznych lub krajowych

oSrodkach naukowych, wykonanie ekspertyz

ow wladzy publicznej, udzial w

na zam6wienie

organ

zespolach eksperckich otazrecenzowanie projekt6w i publikacji w czasopismach
migdzynarodowych i

krajowych.

UCHWAI-A
Bior4c pod uwagg przedlohone osi4gnigcie naukowe, aktywnoSi naukowq, recenzje przygotowan
eprzez
Recenzent6w, opinie Czlonk6w Komisji nie bgd4cych recenzentami, a takze dyskusjg podczas
obrad

Komisji, Komisja podjgla uchwalg w sprawie wniosku o:

nadanie

dr

Agnieszce Jeran stopnia naukowego doktora habilitowanego

w

dziedzinie nauk

spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne

Wynik glosowania Komisji nad wnioskiem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

Za nadaniem

- 6, Przeciw nadaniu - I , Wstrzymuj4cych si9 - 0

2

Glosowanie, zgodnie z art. l8a ust. 8 ustawy mialo charakter janutry. Osoba ubiegaj4ca sig o nadanie
stopnia doktora habilitowanego nie wnioskowala, zgodnie z art. 78a ust. 9 ustawy, o przeprowadzenie
tego glosowania w trybie tajnym. Glosowanie odpowiadalo wymogom formalnym sformulowanym
15 ust. | . rozporzqdzenia

MNiSW z dnia 22 wrzeSnia 20ll

w$

r.

Podjgta przezKomisjg Habilitacyjn4 uchwalama dla Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne status opinii

(art. l8a ust. 11 ustawy).

UZASADNIENIE
DrAgnieszka Jeran jest absolwentk4 studi6w ekonomicznych i socjologicznych. W roku 2000 uzyskala

- po studiach odbytych na Wydziale

Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej

w Poznaniu - tytul

magistra in?yniera towaromawstwa. Po ukoriczeniu w 2001 roku studi6w na kierunku Socjologia w
Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniurozpoczgla studia doktoranckie,

kt6re ukoriczyla
socjologicznych.

w roku 2006 na podstawie rozprawy doktorskiej ,,Marka jako przedmiot badaf
Komunikat, produkt, symbol" (promotor dr hab. prof. UAM Michal Chmara),

uzyskuj4c stopieri doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Po uzyskaniu stopnia doktora
rozpoczgla pracA w Instytucie Nauk Spolecznych Wy2szej Szkoly Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie

pelnila funkcjg zastgpcy dyrektora oraz dyrektora Instytutu. W roku 2013 podjgla pracg na stanowisku
adiunkta w Insty'tucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W roku 2016 drAgnieszka Jeran

weszla

w

sklad dyrekcji Instytutu Socjologii UAM, pelni4c

w niej

funkcjg zastgpcy dyrektora

odpowiadaj4cego za dydaktykE oraz sprawy studenckie. Po przeksztalceniu Instytutu Socjologii UAM

w Wydzial Socjologii UAM dr Agnieszka Jeran pelni funkcjg prodziekana ds. studenckich.
Osi4gnigcie naukowe, wskazane do oceny przez dr Agnieszkg Jeran, stanowi jednotematyczny cykl

publikacji, zatytulowany: ,,Migdzy edukacj4 a pracQ

-

socjologiczne spojrzenia na instrumentalno66

rozwijania kompetencji". W momencie skladania wniosku do Centralnej Komisji do osi4gnigcia tego
zaliczonych zostalo piEd publikacji: monografia,,Dobrani...

Miary skala i

konsekwencje

(nie)dopasowaf na polskim rynku pracy" (2Ol9,Wydawnictwo Naukowe Wydzialu Nauk Spolecznych

UAM); artykul ,,Nieoczywiste konsekwencje zwigkszania poziomu kwalifikacji pracownik6w

z

wylszym wyksztalceniem" (2016, ,,Edukacja Ustawiczna Dorostych"); artykul ,,Praca zdalna jako
lr5dlo problem6w realizacji funkcji pracy" (2016,,,Opuscula Socjol6gica"); artykul,,Rodzina i znajomi

- kapital spoleczny w znajdowaniu

pracy" (2014,,,Studia Humanistyczne AGH"); oraz artykul ,,Co

molna zyska(, bgd4c wolontariuszem na wielkich imprezach? O korzy5ciach z wolontariatu akcyjnego

w

Swietle badari jakoSciowych

w trzech wybranych miastach Polski" (20ll,,,Kultura i Edukacja",

wsp6lautorstwo z Anit4 Basifisk4).
Wskazane rvyZej osi4gnigcie recenzenci ocenili w nastgpuj4cy spos6b:

Prof. Rafal Drozdowski rozpoczyna od stwierdzenia,2e w przedstawionym osi4gnigciu Habilitantka
nie zaprezentowala w jasny spos6b cel6w badawczych. Przyjmujg (storajqc sig tu trochg zgadywat
intencje Habilitantki, gdyZ nie zostaly one wystarczajqco jasno wyra2one), 2e opiniowana monografia

miola slu2yt nastgpujqcym pigciu celom. Po pierwsze, miala ono porzqdkowat ramg teoretycznopojgciowq socjologicznej refleksji na temat dopasowania i niedopasowania na rynku pracy (i szerzei: na

temat relacji migdzy edukacjq a gospodarkq). Drugi cel monografii to przeglqd polskich analiz i
raportdw diagnozujqcych stopiefi oraz strukturg dopasowania lcwalifikncji
rynlat pracy. Za trzeci cel ksiq2ki ,,Dobrani... Miary, sknla

i

kampetencji do potrzeb

i lonselcwencje (nie)dopasowani

na polskim

rynku prscy" uznat mo2ns analizg wt6rnq wynikiw projehu BKL, ld1rej rezultatem jest autorska
klasyfikncja stopnia dopasowania wyksztalcenia i pracy (rozdzial czwarty). I wreszcie za ostatni, piqty

cel l<siq2ki uznat mo2na pr6bg zarysowonia takiej strategii badawczej, ktdra zdaniem Habilitantki
pozwolilaby bqdat zjowisko dopasowanio i niedopasowania do potrzeb rynku pracy lepiej i w sposib
bardziej wyczerpujqcy. Nastgpnie zwraca uwagg, 2e nie wszystkie cele s4 r6wnowa2ne,pny czym (...)

najmniej ambitne naukowo wydajq sig dwa pierwsze.

Do ich realizacji

wystarcza

w

zasadzie

rzemieilnicza starannoit i systematycznoi1. Znacznie trudniejsze do osiqgnigcia sq trzy pozostale cele.

W dalszej czg6ci recenzji Prof. Drozdowski zauwaza, 2e nale?y docenid pomyslowo(c analityczn1
Habilitantki w zakresie autorskiej propozycji klasyfikacji stopnia dopasowania wyksztalcenia i pracy:
Vf/spomniana klasyfikacja wyodrgbnia cztery r62ne sytuacje i grupy

pracownikiw: (l) niedopasowanych

samoukfw (w przypadku ktfrych ani formalne kwalifikacje, ani realne treici ksztalcenia nie sq zgodne z
charakterem wyl<onywanej pracy), (2) niezgodnych wyksztolconych (chodzi o prqcownikiw, kt6rych

profil wyl<sztalcenia jest niezgodny z wymogami pracy jakq wybnujq, lecz h6rzy r6wnoczeinie nabyli w

trakcie lrsztalcenia szereg przydatnych w pracy h,valifikncji), (3) ofiary systemu (tak okreSlila
Habilitantka osoby, kt6re wprmudzie sq zatrudnione na stanowiskach o proJilu zbie2nym
wylrsztalceniem formalnym,

z

ich

ale uzysknna w procesie l<sztalcenia wiedza nie jest przydatna przy

wykonywaniu wigkszoici zadafi zawodowych) i (4) owoce systemu (to pracownicy, kt6rzy sq zatrudnieni
na stanowiskach zbie2nych z formalnym profilem wyksztalcenia i w przypadku hhrych nabyte w trakcie
l<sztolcenia kompetencje sq przydatne w wykanywanej pracy). W kwestii oceny kolejnych rozdzial6w

Prof. Drozdowski stwierdza: Znacznie mniej przekonuje mnie natomiast rozdzial poiwigcony onalizie

dopasowania

(i

niedopasowania) do rynku artystfw

i

tw6rc6w. Tak naprawdg, wigl<sza czgit tego

to doi6 ogdlny opis los6w zawodowych i sytuacji zawodowej absolwent6w uczelni
artystycznych i szerzej - os6b z,ttiqzanych z przemyslami lveatywnymi. Pozytywnie zostal oceniony
rozdzialu

metodologiczny wymiar pracy Habilitantki: Zaproponowany nq

mierzqcych niedopasowania
metodologiczne moglyby

byi

jest sp6jny i

s. 206 autorski schemat

badari

przekonujqcy, chociaZ zdaniem Profesora kwestie

jeszcze bardziej poszerzone. W odniesieniu do pozostalych czterech

publikacji wl4czonych do ocenianego cyklu Profesor zauwa?yl, ze (...) intencjq Habilitantki byto
zaprezentowanie takiego cyklu publikacji, kt6ry zachgcalby do mo2liwie

jak najszerszego spojrzenia na

ziawisl<ninstrumentalnegopodejiciadoksztalcenia.Zatraftteiwarto5ciowewcykluProfesor
uznal dwa artykuly, kt6re znalazly sig w tym zestawie. Pierwszy to ,,Nieoczywiste konsekwencje
zwigkszania poziomu kwalifikacji pracownikow z wylszym wyksztalceniem", drugi to ,,Co mozna
zyskaf bgd4c wolontariuszemnawielkich imprezach? O korzySciach z wolontariatu akcyjnego w Swietle
badart jakoSciowych

w trzech wybranych miastach Polski". Dwa

ostatnie teksty skladaj4ce sig na

osi4gnigcie,czyli ,,Pracazdalnajako lrodlo problem6w realizacji funkcji pracy" oraz,,Rodzina i znajomi

- kapital spoleczny w znajdowaniu

pracy" , wedtug Prof. Drozdowskiego, nie powinny sig znalelc w

cyklu ze wzglgdu na brak nawi1zania do tytulu wskazanego przez Habilitantkg osi4gnigcia naukowego,
mimo to cechuj4 sig wysokim poziomem merytorycznym Bardzo podobo mi sig lvytycyzm ortykulu na
temat procy zdalnej; Habilitantkn wskazuje, 2e praca zdalna

kryj"

,

sobie caly szereg doit

fundamentalnych zagro2eri dlo pracownikbw, 2e zacieranie granicy migdzy ,,pracq" o domem" nie tylko
moze odspoleczniot

i

atomizowat, ole r6wnie2 moie prowqdzit do faktycznego naruszenia wielu

wa2nych regulacji z zakresu prawa pracy.

Prof. Piotr Mikiewicz oceniaj4c, czy osi4gnigcie naukowe dr Agnieszki Jeran spelnia kryterium
jednotematycznego cyklu publikacji, napisal: W odniesieniu do przedstawionego przez Habilitantkl
cyklu trudno wskazat co jest tym lvyterium okreilajqcym owq ,,caloit". Zwr6cil uwagg na fakt, 2e w

przypadku tw6rczoSci naukowej

w socjologii mozemy tak4 calo56 definiowaf: przedmiotowo;

teoretycznie/epistemologicznie; metodologicznie. W odniesieniu do osi4gnigcia Habilitantki zadne z

tych kryteri6w nie zostalo spelnione: Pr6bujqc okreilit rzeczonq caloSt przedmiotowo, czytelnik pigciu
tel<st6w autorstwa A. Jeran napisanych na przestrzeni

oimiu lat (najwczeSniejszy opublikowany zostal w

roku 2011, najpi2niejszy w roku 2019), ma problem w okreileniu o czym one sq (ako caloSt). Problem
ten wynikn z tego, 2e w warstwie przedmiotu analizy kazdy z nich jest o czymf innym. W kwestii sp6jnoSci

teoretycznej Prof. Mikiewicz zauwaLa: Mo2emy powiedziel, 2e wszystkie teksty zajmujq sig

zagadnieniem pracy/akt1+vnoSci zawodowej. Ale kaZdy

z nich podchodzi do tego zagadnienia z innej

perspektywy. Malo tego, kaZdy z nich jest osadzany w innym kontekscie problemowyn. Podobnie ocenia

poziom sp6jnoSci metodologicznej: Dr Jeran jest bez wqtpienia reprezentantkq socjologii empirycznej.
Zdecydowana wigkszoit

sprawozdania

z

jej

tekst6w, w tym te przedstawione jol<n cykl tematyczny, sq przygotowane

analizy danych

*

jala

iloiciowych lub jakaiciowych (...) Zatem wszystkie tel<sty

sq

empiryczne. Niestety nie jest to jednolita metoda. Mamy do czynienia zor6wno z analizami danych
wyvolanych we wlasnych procedurach badqwczych, jak i umiejgtne analizy danych zastanych. Wjednych
tekstach sq to dane jakoiciowe, w innych tylka iloiciowe, jeszcze w innych jedne i drugie. Poszczeg6lne
tel<sty

nie sq opracowqne po to, 2eby pokazat u2ytecznoit okreflonego podejicia analitycznego.

Podsumowuj4c Prof. Mikiewicz stwierdza, 2e (...) zaprezentowane w dokumentacji tel$ty nie tworzq
latherentnego cyklu tematycznego. Jedynq niciq lqczqcq

je wszystkie jest fakt, Ze w mniejszym

lub

wigl<szym stopniu m6wiq coS o pracy a w warstwie teoretycznej moina by je skojarzyt z bardzo og6lnie

i

trywialnie rozumianq teoriq kapitalu ludzkiego

-

przyjmujqc, 2e kiedy sig m6wi o wyksztalceniu

jednostek i ich motywacjach to mdwi sig o kapitole ludzkim.

Prof. Zbigniew Sawiriski zwraca uwagg na te aspekty ocenianego osiqgnigcia dr Agnieszki Jeran, kt6re
nawi4zuj1do czgsto dyskutowanej w socjologii problematyki dopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku
pracy: W ostatnim czasie stala sig ona przedmiotem wielu raport6w i opracowari naukowych, r62niqcych
sig wyborem opcji teoretycznych oraz zakresem wykorzystanych danych. Monografia dr Agnieszki Jeran

jest jednq z tokich propozycji. Argumentem w pozytywnej ocenie jest wedlug Profesora przedstawiona

w monografii segmentacja. Dzigki prostocie i przejrzystoSci zaproponowanego narzgdzia nie gubi sig
interpretacji wyodrgbnionych kategorii, kt6rym autorka nadala naz/yy, aby lepiej wyrazit ich istotg
(,,niedopasowani samoucy", ,,ofrary systemu", ,,niezgodni wyksztalceni"

spos6b stworzone zostalo oryginalne narzgdzie,

i

,,owoce systemu"). W ten

jakie niekiedy okreilo sig mianem

segmentacji,

pozwalajqce w syntetyczny, a zarazem obrazowy spos6b przedstawit oddzialywanie zarfwno czynnilaw

decydujqcych

o

niedopasowaniu hualifikacji,

jak te1 zilustrowqt

konsela,vencje r62nych form

niedopasowania w postaci r62nic w zarobkach czy w zadowoleniu z pracy. Podsumowujec oceng

monografii wchodz4cej

w

sklad jednotematycznego cyklu publikacji Prof. Sawinski zaznacza, 2e

monografia spelnia worunki wymsgane od pracy stanowiqcej wHad do nauki. Przedstawia problem w
kantekscie teoretycznym, omowia aktualny stan badaft, zawiers sformulowanie wlasnej, oryginalnej

propozycji, a na leniec za pomocq wynikbw badari ilustruje

jej

W kwestii
pozostatych publikacji wchodz4cych w sklad osi4gnigcia Recenzent stawia pytanie: Jeili ju2 sama
najwa2niejsze zalety.

monogrzfra spelnio worunki wymagane przez Ustawg, to w jakim celu do osiqgnigcia wlqczono
dodatkowo cztery artykuly? UszczegSlawia je przez dwa kolejne pytania: Po pierwsze, czy wszystkie

publilracje dotyczq tego samego obszaru naukowej wiedzy, tak aby mohna byto

je

uznat za cykl

jednotematyczny. Po drugie, czy ukladajq sig w logiczny ciqg, kansehttentnie ilustrujqc lwlejne etapy
doskonalenia koncepcji, we wsp6lpracy i przy krytycznym wsparciu irodowisko noukowego. I konkluduje:

Otdz zestqw publikncji przedstmnionych przez dr Agnieszkg Jeran nie spelnia ani pierwszego, ani
drugiego z wymagari, przez co - jaka recenzent

-

nie mogg go uznat

za

jednotemotyczny cykl pubtikacji.

Prof. Piotr Jabkowski w swojej opinii stwierdzil, ze cykl spetnia formalne kryteria ustanowione przez
Ustawg, chocia| artykuty nie s4 wysoko punktowane: Najwy2ej punktowany artykul wyceniony zostal
(zgodnie z wykazem za lata 2013-2016) na I4 punkt|w (Edukacja (Jstawiczna Doroslych), najniiej
punktowany

jest artykul w Opuscula Sociologica wyceniony jedynie na 7 punktdw. tr qczna liczba

punkt6w zapublikncje wlqczone do cyklu (wliczajqc w to 25 punkt6w na monografig) wynosi 68 punkt|w.

Prof. Julia Kubisa opiniuj4c osi4gnigcie naukowe dr Agnieszki Jeran zauwa|yla, 2e Wad naukowy
Habilitantki to koncepcja "(nie)dopasowonia" strukturalnego, majqcego miejsce na przecigciu edukacji

i rynku prqcy w Polsce. Dr Agnieszks Jeran prezentuje swojq koncepcjg na tle rozleglego przeglqdu
debat na temat wyzwari
systemu edukacji,

i

wymagari wsp6lczesnego rynku pracy oraz przeksztalceri wsp6lczesnego

jak rdwniez wzajemnych oczekiwafiformulowanych wobec obu systemfw, nazywanych

tu instrumentalnym rozumieniem procesu l<sztalcenia. Dodala r6wnie2, 2e Uwagg zwrace umiejgtnoit
zastosowania r62nych metodologii orsz objgcie zasiggiem dzialali r62nych segment6w systemu edukncji,
dzigki czemu analizy prowadzone przez Habilitantkl nabierajq gtgbi. Podsumowuj4c Prof. Kubisa uwaaa,

i2 naleLy podlcreilit, ie w publikacjach

przedstawionych

jaln glfwne osiqgnigcie

Habilitantka

przedstawia wiedzg nie tylko wartoiciowq naul<nwo, ale r6wnie2 bardzo uiytecznq spolecznie.

Prof. Magdalena Zi6lkowska stwierdzila, 2e osi4gnigcie naukowe dr Agnieszki Jeran powstalo w
oparciu

o

liczne badania prowadzone

w ramach

projekt6w naukowych. Zaznaczyla, 2e zakres

zainteresowahbadawczych Habilitantki jest dzigki temu bardzo szeroki a jednoczeSnie dotycz4cy silnie

uzalelnionych od siebie obszar6w Zycia spolecznego. Material, z ktdrego Habilitontfui korzystola, jest
zaprezentowany w spos6b ciekowy i przemySlany.Prof. Zi6lkowska dodala, ze wprawdzie nie wszystkie

publikacje sq powiqzane ze sobq w jednalawym stopniu, niemniej tematyka nniqzana z rynkiem pracy

jest tak szerokn, 2e zagadnienia poruszane w cyklu publikncji bez wqtpienia sig uzupelniajq.

7

Prof. Miroslawa Marody, zaznaczyla. 2e istotnie mohnasig zgodzi| z wieloma uwagami zawartymi w
recenzjach, co wi42e sig z problemem ustalenia wsp6lnej plaszczyzny oceny i poslugiwaniem sig w miarg

ujednoliconymi kryteriami. Dodala przy tym: R6wnie2 jestem zdziwiona tym, 2e dr Agnieszka Jeran
zdecydowala sig zaprezentowat cykl, chocia/ mogla sig ograniczyt do monografii.
JeSli idzie o oceng pozostalego dorobku naukowego, dydaktycznego

2e od obrony doktoratu dr Agnieszka Jeran byla
osi4gnigcia naukowego

-

-

i

organizacyjnego, Komisja ustalila,

po wyl4czeniu publikacji, kt6re weszty w sklad

autorkq lub wsp6lautorkq ponad 70 publikacji: artykul6w w czasopismach

naukowych, rozdzialow w pracach zbiorowych, monografii oraz redakcji monografii. W tym czasie
przygotowywala r6wnie? ekspertyzy naukowe. W ramach pracy na stanowisku adiunkta w Wy2szej
Szkole Gospodarki

w

Bydgoszczy rcalizowala grant Narodowego Centrum nauki jako kierownik

projektu. Byla r6wniez kierownikiem projekt6w finansowanych przez Wylsz1 Szkolg Gospodarki i

Instytut Socjologii UAM. Opr6cz dzialalnoSci naukowej zajmowala sig aktywnoSciq dydaktycznq:
prowadzila wyktady, konwersatoria oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Pehrila funkcjg zastgpcy
dyrektora oraz dyrektora Instytutu Nauk Spolecznych w Wy2szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz
prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Socjologii

UAM (dawniej Instytut Socjologii UAM).

Uczestniczyla w przygotowywaniu Raportu Samooceny

i

Dorobek organizacyjny

dr

kontroli PKA (z pozytywnymi ocenami).

Agnieszki Jeran obejmuje uczestnictwo

w

licznych komitetach

organizacyjnych konferencji naukowych, czlonkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych.

Prof. Rafal Drozdowski napisal: Pod wzglgdem iloiciowym dorobek publikacyjny Habilitantki
przedstawia sig (...) imponujqco. Warto dodat, ze wigcej, ni2 dobrze prezentuje sig r6wniei jego ocena

bibliometryczna.

Z

satysfakcjq odnotowujg, 2e na jednoznacznie pozytywnq oceng zasluguje te|

merytoryczno strona przedstowionego przez Paniq

dr Jeran ,,portfulio" publikocji naukowych".

Dorobek dydaktyczny dr Agnieszki podsumowal nastgpuj4co: Od momentu zatrudnienia (w 2013 roku)
w Instytucie Socjologii UAM Pani dr Agnieszka Jeran najczgiciej prowadzila w formie
6wiczeit

-

-

wyktadu bqdi

zajgcia uczqce warsztatu socjologicznego.

Prof. Piotr Mikiewicz zwrocil uwagg, 2e dr Agnieszka Jeran jest (...) autorkq, ktdra du2o pisze i
publikuje, ale przede wszystkim sq to sprawozdania z bodafi. Dorobek liczbowo mo2na okreilit jakt
znaczny. Niestety nie mogg jednoznacznie stwierdzi1, 2e
Dorobek dydaktyczny

i

jest on znaczqcy dla rozvtoju dyscypliny.

organizacyjny Prof. Mikiewicz ocenil pozytywnie: W tym zakresie ocena dr A.

Jeran wypada dobrze. Jest aktywna w r62nych projektach spolecznych, wsp6lpracuje z wielomq
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Bydgoszczy
orgonizctcjomi z sektora kultury, gospodarki, polityki spolecznej (np. wsp1lpraca z wladzami

w

organizacji Kongresu kultury). Informacje

o akrynvnoici

popularyzatorskiei przedstawione w

i
dokumentacji habilitacyjnej wsknzujq na duzq aktywno1t i umiejgtnoSt poruszania sig na styku nauki
szersze go oto czenia spolecznego.

prof. Zbigniew Sawiriski pisze: Nie ulega wqtpliwoSci, 2e dr Agnieszka Jeran posiada znaczne i
procesu
wszechstronne doiwiadczenia w zakresie pracy ze studentami, a tak2e w zalvesie organizacii
dydaktycznego wy2szej uczelni.W kwestii oceny pozostalego dorobku naukowego i popularyzatorskiego

prof. Sawiri ski zauwa?a, 2e Habilitantka bralaudziat w kilku projektach badawczych, byla uczestnikiem
komitet6w redakcyjnych czasopism naukowych, a w dzialaniach popularyzatorskich dr Agnieszka Jeran
publicznej oraz
Jest autorem lub wsp1lautorem ekspertyz na zamdwienie bankow, organ6w administracji
samorzqd6w. El<spertyzy te dotyczyly gl6wnie temat|w zwiqzanych z edukncjq, problemami spolecznoici
sig
lokalnych, czy ksztaltowaniem przestrzeni publicznej. Na podobne tematy wielokrotnie wypowiadala

w codziennei prasie i w czasopismach opiniorw6rczych'

prof. piotr Jabkowski r6wniez wysoko ocenia aktywnoSi dydaktycznq

i

organizacyjn4 dr Agnieszki

Jeran: Z perspektywy osoby ubiegajqcej sig o stopiefi samodzielnego pracownika nauki na wyr62nienie

zasluguje przede wszystkim udzial Kandydatki,
zakoriczonych przewodach doktorskich,

magisterskich

i

a

w charakterze promotora pomocniczego, w dw6ch

tak2e bogate doiwiadczenie w prowadzeniu seminari6w

licencjacki oraz intensywna dziolalnoit dydaktyczna

i

popularyzuiqca naukl. W

odniesieniu do pozostalego dorobku naukowego Prof. Jabkowski stwierdza: Poza publikocjami
zgloszonymi do osiqgnigcia w postgpowaniu habilitacyjnym, pozostaly dorobek naukowy Habilitantki

jest znaczny

i

dodaje:

pod wzglgdem iloSciowym przedstawiony dorobek spelnia z naddstkiem

wymagania stawiane przed osobq ubiegajqcq sig o stopien doktora habilitowanego.

prof. Julia Kubisa zwroclla uwagg na szeroki zakres zainteresowahbadawczych drAgnieszki

Jeran.

Wskazala migdzy innymi na to, 2e Habilitantka fp]odejmowals sig analizy zagadnienia spolecze{tstwa
informacyjnego, publikujqc nq ten temat przez

l0 tat (...) oruz Ze (..,) zajmowalo

sig r6wnie2 tematykq

wolontariatu, analizujqc jq z perspektywy pracy w rqmach pracy w projekcie bodawczym. Prof. Kubisa
zauwa1yla r6wnie2 doS6 slabe umigdzynarodowienie pracy badawczej Habilitantki, jednak dodala,2e;
Brak dzialalnoici na poziomie migdzynarodowym jest moim zdaniem relampensowony przez dzialalnoit
wdro2eniowq, a w przypadku tematyki podejmowanej przez Habilitantkg taka dzialalnoit iest bardzo
potrzebna. Dorobek dydaktyczny i organizacyjny Prof. Kubisa ocenila r6wniez pozytywnie.
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Prof' Magdalena Zi6lkowska r6wniez potwierdzila, Le w jej opinii dorobek naukowy
dr Agnieszki
Jetan naleiy ocenit wysoka' nuaiywszy na kilkadziesiqt artykut\w publikowanych
w czasopismach
polskich

i

zagranicznych, szereg rozdzial|w w pracach zbiorowych oraz redagowanie
monograJii.
Habilitantkn kierowalo proiektami naukowymi oraz brala udzial w licznych innych pracach
badanczych.
Ponadto uczestniczyla w lanferenciach naukowych zar\wno na szczeblu tvajowym jak

i

migdzynarodowym. vflarto rdwniei zamuazyt, 2e byla laureatkq nagrild
za dzialalnoS7 naukowq.
Podobnie odniosla sig do dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, ktory
takze ocenila jed noznacznie
pozytywnie.
Podsumowuj4c dyskusjg prof. Miroslawa Marody zaproponowala
nastgpujacy sumary czny zapis:

dzialalnoSd dydaktycznq

i

organizacyjnl Komisja ocenila bardzo pozytywnie , dzialalnosc

migdzynarodow4 uznala zawystarczai4c4, natomiast pozostaty dorobek naukowy
za zad,owalajqcy

Konkluzje dw6ch recenzji byty pozytywne, jednej negatywna.
W podsumowaniu swojej recenzji Prof. Rafal Drozdowski napisal:
,,Biorqc pod uwagg zar;wno oceng
wsknzanego przez Habilitantkg osiqgnigcia naukowego jak i oceng jej
pozostalych osiqgnigt naukowobadawczych, dydaktycznych i orgonizacyinych stwierdzam, ze Pani
dr Agnieszkn Jeran spelnia uslo|eoh,e
i zwyczajowe wymogi stawiane dorobhowi hobilitacyjnemu opowiadom
sig w zwiqzku zpowyiszym za
nadaniem Pani dr Agnieszce Jeran stopnia doktora habilitowanego
nauk spolecznych w dyscyplinie
socjologia".

Prof' Piotr Mikiewicz w podsumowaniu swojej recenzji stwierdzil: Biorqc pod uwagg

oceng

wskazanego przez Habititantkg

w dokumentacii osiqgnigcia naukowego oraz dodatkowych osiqgnig7
stwierdzam, 2e dr Agnieszkn Jeran nie spelnia w stopniu wystarczajqcym
lcryterihw procedury w
postgpowaniu o nadanie stopnia naulowego doktora habilitowanego (zgodnie
z trelciq Rozporzqdzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa lV'y2szego z dn. I wrzefinio 20ll x w sprawie kryterihw
oceny osiqgnigt
osoby ubiegajqcei sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz. U.
Nr I96, poz. I165). Stwierdzam
.iednoczeinie, ze dorobek dydaktyczny i organizacyjny orctz w zakresie wspfilpracy migdzynarodowej dr
Agnieszki Jer1n, spelnioiq w dostatecznym stopniu wymagania sformulowanych
w qrt. 16. (Jstany z I4
mqrca 2003 r z p6in. zm. (2011, Nr 84, poz. 455). Konkludujg jednalc,
ie zaprezentowane osiqgnigcie
naukowe oraz pozostaly dorobek naukowy, dydoklyczny i organizacyjny nie mote stanowit podstowy
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nadania dr Agnieszce Jeran stopnia naukowego doktoro habilitowanego
sp

oleczny ch w dy scyp lin ie

so

w

dziedzinie nauk

cj o log ia.

Prof. Zbigniew Sawiriski w podsumowaniu recenzji pisze: W recenzji staralem sig wykazat, 2e dr
Agnieszka Jeran spelnila wymogi artykulu 16 Ustawy

o stopniach naukawych i tytule

Przedlohony przez niq cykl publikacji obejmuje monografg

nauknwym.

pt. ,,Dobrani... Miary, skala i knnsekwencje

(nie)dopasowaft na polskim rynku procy", ktdrq nale2y uznat za osiqgnigcie stanowiqce znaczny wktad

w rozw6j nouk socjologicznych. Oceniam te2, 2e habilitantlu wyknzuje istotnq aktywnoSt naukowq.
Dzialalnoit dydaktyczna, funkcje pelnione na uczelniach, udziql

w

projektach badawczych, wystqpienia

na lonferencjach, proca w lalegiach redakcyjnych czasopism naukowych,
zamieszczane

"ty

wreszcie publikacje,

w coraz bardziej znaczqcych tytulach, pozwalajq uznat, 2e dr Agnieszko Jeran coraz

bardziej zaznocza swojq obecnoS1 w irodowisku naulawym, zyskujqc coraz wigksze uznanie. Tym samym
stwierdzam, 2e konkluzja mojej recenzji jest pozytywna.

Prof. Piotr Jabkowski w konkluzji opinii napisal: Biorqc pod twogg obowiqzujqce przepisy ustawy o
stopniach naukowych i tytule naul<owym z dnia I4 marca 2003 roku oraz kryteria oceny osiqgnigt os6b

ubiegajqcych sig

o

nadanie stopnia doktora habilitowanego jestem przekonany, i2 na podstawie

przedlohonej rozprawy hobilitacyjnej (w postaci cyklu tematycznie powiqzanych publikacji) oraz innych
osiqgnigt zwiqzanych

z

pracq naul<owq mo2na uzngt wWad Habilitantki w roz,t6j dyscypliny za znaczqcy.

Kandydatka spelnia wymalania (okreilone w uslawie), dlatego wyra2am pozytywnq opinig w sprawie
nadania dr Agnieszce Jeran stopnia nauknwego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych,
w dyscyplinie socjologia.

Prof. Julia Kubisa w konkluzjach opinii napisala: Na podstowie przedstawionych informacji i po
lekturze przeslanych publikacji jestem przekonana

o tym, 2e dr Agnieszka Jeran spelnia

wszystkie

lwyteria lmnieczne do nadania stopnia doktora habilitowanego.

Prof. Magdalena Zi6lkowska w swojej opinii podkre5lila,2e jej ocena jest jednoznacznie pozytywna.
Prof. Miroslawa Marody za istotne uznala,2e zar6wno monografia jak i pozostaty dorobek drAgnieszki
Jeran pobudzaj4 do mySlenia, co bylo wida6 w wypowiedziach wszystkich czlonk6w

Komisji. Dodala,

1l

ze

jest to najrzadziej spelnianie kryterium przy pracach habilitacyjnych. Prof. Marody podsumowala, 2e

ocena osi4gnigcia dr Agnieszki Jeran ma charakter wielow4tkowy.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i glosowania (6 glosr5w za,

I

przeciw,0 wstrrymuj4cych sig)

Komisja opowiedziala sig za nadaniem dr Agnieszce Jeran stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Takq teL opinig

przedklada Radzie Dyscypliny Nauk Socjologicznych Wydzialu Socjologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,

prof. dr hab. Miroslawa Marody.

dr hab. Magdalena Zi6lkowska, prof. UAM

prof. dr hab. Rafal Drozdowski,

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

dr hab. Zbigniew Sawifski,

dr hab. Piotr Jabkowski, prof. UAM
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