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UNrwERsyrET rM. ADAMA MrcKrEwrczA w PozNANlu
Wydzial Socjologii

Uchwala nr O6/2022/2023
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne

z dnia L2.L2.2022 roku
w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spotecznych w

dyscyplinie nauki socjologiczne
dr. Lukaszowi Kubisz-Mule
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Rada Naukowa Dyscypliny Nauki socjologiczne dzialaiqc na podstawie art. 18a ust. 1"1 ustawy
z dnia L4 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itwule w
zakresie sztuki (Dz. U, z 2AI7 roku L789 z poin. zm.l, w zwiqzku z art.Iig ustawy z dnia 3 lipca
2018 roku Przepisy wprowadzajace ustawQ-prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz.U z

20L8 roku, poz.1669 z p62n. zm.),

po zapoznaniu siq z uchwatq komisji habilitacyjnej, zawierajqca opiniQ w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i petnq dokumentacjq sprawy, w tym z
recenzjami osiqgniq6 naukowych, w wyniku przeprowadzonego glosowania odmawia nadania
dr. Lukaszowi Kubisz-Mule stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spofecznvch w
dyscyplin ie na uki socjologiczne.

Uzasadnienie:
Postanowienie habilitacyjne wszczQte zostato na wniosek dra Lukasza Kubisz-Muiy w dniu 03
lipca 2018 roku. Na podstawie art. 18 a ust. 3l- ustawy z dnia 14 marca 2oo3 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2OI7 r., poz.
1789), Centralna Komisja ds. Stopni i Tytul6w, pismem z dnia L6 lipca 2018 roku, wyznaczyta
Radq lnstwutu socjologil Wydzialu Nauk spolecznych UAM w poznaniu do przeprowadzenia
postQpowania habilitacyjnego oraz uchwatq z dnia 06 listopada 2018 roku powolata komisjq
habilitacyjnq w skladzie:

1) Prof. dr hab. lrena Machaj, Akademia im. Jakuba Parady2a w Gorzowie Wielkooolskim
- Przewod n iczqca komrsji;

2) Dr hab. Renata Suchocka, UAM - Sekretarz komisji
3) Dr hab. Marcelina Zuber, UW - recenzent;

4) Dr hab. Jacek Haman, UW- recenzent;

5) Dr hab. Piotr.Jabkowski, UAM - recenzent;

6) Dr hab. Jaroslaw Flis, UJ * czlonek komisji;
7) Dr hab. Ryszard Cichocki, UAM - czlonek komisii;
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Dr Lukasz Kubisz-Mula uzyskai 3 recenzje zawierajace ocene jego osiqgniqi naukowych,

dydaktycznych iorganizacyjnych. W swoich konkluzlach dwaj recenzenci opowiedzieli siq za

nadaniem stopnia doktora habilitowanego, a jeden przeciw.

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 roku komisja habilitacyjna przeprowadzila glosowanie

w sprawie nadania dr Lukaszowi Kubisz-Mule stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie

nauk spolecznych w dyscyplinie socjologia. Stosunkiem glos6w: 4 gtosy za nadaniem, 3 za

odmowq nadania oraz 0 glos6w wstrzymujqcych wniosek uzyskai rekomendacjg.

Podjqta przez komisjq habilitacyjnq uchwala miala dla Rady lnstfutu Soclologii UAM status
opin ii.

il.

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Soclologiczne na UAM w Poznaniu odbyto siq w dniu 12

grudnta 2022 roku. W porzqdku obrad Rady Dyscypliny znajdowala siq dyskusla i glosowanie

nad uchwalq o nadaniu doktorowi Lukaszowi Kubisz-Mule stopnia dra hab. w dziedzinie nauk

spofecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Na posiedzenie rady dyscypliny zostali

zaproszeni wszyscy cztonkowie komisji habilitacyjnej. 7 zaproszenia skorzystali dr hab.

Marcelina Zuber - recenzent oraz dr hab. Jacek Haman - recenznt, kt6rzy wziqli udziaf w
posiedzeniu rady dyscypliny za po6rednictwem MS Teams.

ilt.
Czlonkowie Rady Dyscypliny zapoznali siq z dokumentacja postqpowania habilitacyjnego
przedstawionq przez Kandydata, recenzjami osiqgniqi naukowych, rekomendacjq komisji

habilitacyjnet, protokolem z posiedzenia komisji habilitacyjne.j i wynikami jej prac przed

rozpoczqciem obrad. Wglqd do stosownych dokument6w mo2liwy byl za po5rednictwem
plik6w umieszczonych na platformie Teams. Zaden z czlonk6w Rady Dyscypliny nie wni6sl o
ponowne odczytanie ich na posiedzeniu Rady.

Po przeprowadzeniu dyskusji, w ktdrej uczestniczylr cz'fonkowie Rady Dyscypliny Nault

Socjologiczne oraz wszyscy troje recenzenci w przewodzie habilitacyjnym przeprowadzono

gtosowanie o nadaniu dr Lukaszowi Kubisz-Mule stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologrczne.

tv.
W gtosowaniu tajnym, w kt6rym udzial wziqlo 24 uprawnionych do tego czlonk6w Raoy

Dyscypliny oddano 8 glos6w TAK, 15 glos6w NIE oraz l glos wstrzymujAcy siq.

Wobec nie uzyskania wiqkszo6ci glos6w za nadaniem stopnia doktora habilitowanego dr

Lukaszowi Kubisz- Mule przewodniczqca Rady Dyscypliny postawiia kolejny wniosek o

odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Lukaszowi Kubisz - Mule.
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W gtosowaniu tajnym, w kt6rym udziaf wziqto 24 uprawnionych do tego czlonk6w Rady
Dyscypliny oddano 17 gios6w TAK, 6 g1os6w NlE, oraz L glos wstrzymujac siq.

Tym samym Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne na UAM nre zdecydowala o nadaniu stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki
socjologrczne.

Podelmujqc powy2szE uchwale, czlonkowie Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne wziqli pod
uwagq nastqpujEce przesta n ki:

Pomimo pozytylvnej rekomendacji komisji habilitacyjnej, cztonkowie Rady Dyscypliny
podzielili wiqkszo6i zastrze2e6, wqtpliwodci i uwag krytycznych, zawartych w
recenzjach iwyra2onych przez Komisje Habilitacyjnq dotyczqcq znaczqcego wkladu
gf6wnego osiAgniqcia wskazanego przez Habilitanta, w rozw6j dyscypliny nauki
socjologiczne. Czlonkowie Rady Dyscypliny podzielili tak2e krytyczne opinie zwiqzane z

lokalnym (nie tylko na polu m iqdzynarodowym, ale r6wnie2 kralowym) charakterem
pozostalego dorobku naukowego dr Kubisz - Muty. Uznano, 2e ze wzglqdu na brak
udzraiu Habilitanta w 2yciu naukowym badaczy - socjolog6w (wyrazajacym sie w braku
udziaiu w konferencjach, kongresach, przynajmniej o krajowym charakterze, zespo.lach

badawczych czy jest w publikacjach o ponadlokalnym charakterze) jest On caikowicie
nieznanym na gruncie polskim - badaczem.

Cz'lonkowie Rady dyscypliny pozytywnie ocenili dziatalno5i dydaktycznq, organizacyjnq
oraz pop ula ryzatorskq Habilitanta. Wziqli pod uwagq tak2e to, 2e obok oceny dorobku
ze wzglqdu na dane naukowo metryczne (kt6re byly bardzo niskie, tak2e w opinii
recenzent6w), naleiy przyjrzec siq im w Swietle opinii formufowanych przez

ekspert6w. Jednak recenzenci nie byli w niej jednomySlni, a te z 2 recenzji, kt6re
koticzyty siq pozytywnymi konkluzjami, zawieraty wiele bardzo krytycznych ocen
sformuiowanych pod adresem wskazanego przez Habilitanta osiqgnigcia, a tak2e
pozostalego dorobku naukowego.

Uwagi recenzent6w w szczeg6lno5ci dotyczyly ulomnorici warsztatu badawczego
Habilitanta, a tak2e braku wyartykulowa nego celu, jakiemu miafa sfu2yi recenzowana
monografia. iak stwierdzil leden z recenzent6w ,,Nie nadanie wta6ciwej rangi
zastosowari metody NSaCRO" prowadzi do braku sp6jnoSci i kompletno5ci monografii,
w kt6rej nie podniesiona zostafa kwestia dotyczaca tego, w jakich dziedzinach, a

przede wszystkim w .iakim celu metoda ta mo2e byi stosowana w badaniach
nauKowycn.
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c) WqtpliwoSci cztonk6w Rady dotyczyty przede wszystkim gl6wnego osiqgniqcia

naukowego wskazanego przez Kandydata do oceny. Rada uznala w swojej konkluzji, iz

monografia ,,Metoda Natychmiastowej Samoadministrowanej Ciqgtej Rejestracji

Odczui. Charakterystyka, aspekty metodologiczne, rezultaty", jest reaktywacjq metody

z lat 30 XX wieku, ktorej zastosowanie na gruncie badari prowadzonych przez

socjolog6w jest wqtpliwe pod wzglqdem jej u2ytecznoSci badawczej. Ponad to w
ksiq2ce opisano jedynie na czym polega wykorzystana przez Habilitanta procedura

badawcza, bez dalszej poglqbionej refleksji metodologicznej i teoretycznej na jej

temat,

Cztonkowie Rady Dyscypliny docenili dobre osadzenie prezentowanych tre6ci w

literaturze poSwiqconej badaniom na temat komunikacji masowej. Uznano jednak, 2e

prezentowane w monografii ustalenia dr t-ukasza Kubisz - Muty nie wnoszq istotnego
wktadu w rozw6j dyscypliny nauki socjologiczne. Ponad to uznano ze stabo5ci

monografii (np. struktura prezentacji tredci, brak wyartykutowanego gt6wnego

problemu badawczego, brak osadzenia problem6w szczeg6towych w szerszej

teoretycznej perspektywie), oraz warsztatu badawczego autora monografii (np.

uznanie procedury badawczej za metodq badawczq, 2le skonstruowane eksperymenty
badawcze) przemawiajE za tym, aby uznai, ze wskazane osiqgniqcie nie spetnia

sta nda rd6w rozprawy habil itacyjnej.

d) W konsekwencji cztonkowie Rady wyrazili opiniq, 2e dorobek naukowy dra t-ukasza

Kubisz-Muly nie spelnia warunku ustawowego m6wiqcego o znaczqcym wktadzie w

rozw6j dyscypliny nauki socjologiczne, co znalazto sw6j wyraz w gtosowaniu nad

nadaniern stopnia doktora habilitowanego, oraz kolejnej uchwale o odmowie nadania

stopnia doktora habilitowanego.
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Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem jej podjecia.

Przewodnicz
Rady naukowej dyscyp socjologiczne

Prof. UAM ureK

Zgodniezart.2Lust.lustawyzdniaL4marca2003r.ostopniachnaukowychitytulenaukowymorazostopniachitytulew
zakresie sztuki (Dz. U. z 2OI7 roku 1789 z p6ln. zm.) w zwiqzku z art.L79 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy

wprowadzajQce ustaw+prawo o szkolnictwie wy2szym r nauce (Dz.U z 2018 roku, po2.1669 z poln. zm.) osoba ubiegajQca siq

o nadanie stopnia doktora habilitowanego moie wnieii od niniejszej uchwaiy odwolanie do Rady Doskonato6ci Naukowej za

posrednictwem Rady Naukowej Dysrypliny, kt6ra wydata niniejsz4 uchwalq w terminie miesiqca od dnia dorqczenia uchwaiy

wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwoianie Radzie Doskonato6ci Naukowej wraz ze swoja opinia i aktami sprawy w

terminie trzech miesiqry od dnia zio2enia odwoiania.
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