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Uchwala z ilnia 20 lutego 2019 roku Wnad suioqi 
/

w sprawie nadania dr. Lukaszowi Kubisz-Mule stopnia doktora '

habilitowanego w dziedzinie nsuk spolecznych w dyscyplinie socjologia

podjQtr przez komisjg habilitacyjnq powolare przez Centrzln4 Komisjg do

Spraw Stopni i Tytul6w w celu przeprowadzenia postgpowania

habilitacyjnego

Powolana przez centraln4 Komisjg do Spraw stopni i rytul6w komisja habilitacyjna do

przeprowadzenia posepowania habilitacyjnego dr. tr ukasza Kubisz-Muly obradowala w
skladzie:

przewodniczqca komisji: prof. dr hab. Irena Machaj z Akademii im. Jakuba z paradyza w Gorzowie

Wielkopolskim,

sekretarz komisji: dr hab. Renata suchocka z uniwersytetu im. Adana Mickiewicza w pozraniu,

recenzenc dr hab. Marcelina Zuber z Uniwers),tetu Wroclawskiego,

rec€nzent dr hab. Jacek llaman z Uniwersytef.l Warszawskiego,

recenzent: dr hab. Piot Jabkowski z Uniwenytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu

czlonek komisji: dr hab. Jaroslaw Flis z Uniwenytetu Jagielloiskiego w Krakowie,

czlonek komisji: dr hab. Ryszard cichocki z uniwersltetu im. Adama Mickiewicza w poaaniu.

Dziahiac na podstawie usialy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tltule naukowym

oraz o stopniach i rytule w zakresie szfirki (Dz. u. Nr 65, poz. 59 5 z p6h. m.), w brarieniu ustalonym usawq
z rlnia 18 marca 201I r. (Dz. u- Nr 84, poz 455 2p6fu. nn..) oraz roryon4lzenia Minisaa Nauki i s*olnicwa
Wyzszego z dnia 19 stycmia 2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przepmwadzania czynno$ci

w przewodach doktonkicb, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postQpowaniu o nadanie tytufu profesora

(Dz. U. Nr 2018, poz. 261) komisja habilitacina wzigla pod uwagQ:

L osiqgnigcie naukowe, o ki6rym mowa w art. 16 ust. I i ust. 2 pkt. I ustawy,

2. aktywnofd naukowq habilitant4 o kt6rej mowa w art. 16 ust. I ustawy,

3. osi4gnigcia dydaktycme i organizacyjne.

Podstaw4 sformulowanych przez komisjg ocen dokonati wymienionych w pkt. l_3

bvb:

l. publikacja dostarczona przez habilitanta: monografia pt. Metoda

Natychmiastowej samoadminstrowanej ciqglej Rejestracji odczut. charalaerystyka,

aspeky metodologiczne, rezultaty, lYydawnictwo Naul<owe Atrademii rechniczno-

Humanistycznej, Bielsko-Biala 20 I 8 r.,



2. autoreferat habilitanta i dostarczone ptzez nego teksty publikacj i, a takie

wykaz pozostalych form aktywnoSci naukowej, dydaktycmej i organizacyjnej (zgodnie z

wymaganiami sformulowanymi w $ 12 ust. 2 plt. 2-4 przywoNanego *yzej roryon4dzenia),

3. sporzqdzone przez rccenznnt6w oceny osi4gnig6, o kt6rych mowa w art. 16

ust. 2 ustawy oraz opinie pozostalych czlonk6w komisji.

Komisja brala pod uwagg kryeria ujgte w rozporz4dzeriu Minista Nauki i

Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzeinia 2011 r. w sprawie kryteri6w oceny osiqgniQd

osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia dollora habilitowanego @2. U. Nr 196, poz. 1 165).

Uchwala

Bior4c pod uwagg osi4gnigcia habilitanta przedstawione rccenzje, opinie czlonk6w

komisji, a takze dyskusjg podczas obrad komisji, odbylo sig glosowanie uchwaly o wydaniu

pozytywnej opinii w sprawie nadania doktorowi tr ukaszowi Kubisz-Mule stopnia

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie

socjologia.

Glosowanie, zgodrie z art. l8a ust. 8 ustawy mialo charakter jawny. Habilitant nie

wnioskowal, zgodnie z art. 18a ust. 9 ustawy, o przeprowadzenie tego glosowania w trybie

tajnym. Glosowanie odpowiadalo wymogom formalnym sformulowanym w $ 15 ust. 1.

pr4rwolanej wyzej ustawy.

Podjgta przez komisjg habilitacyjn4 uchwala ma dla Rady Instytutu Socjologii UAM

status opinii (por. art. 18a ust. I 1 ustawy).

W glosowaniu jawnym, w kt6rym uczestniczylo 7 os6b, czlonkowie komisji

opowiedzieli sig wigkszoSci4 glos6w za nadaniem doktorowi l-ukaszowi Kubisz-Mule

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie

socjologia. ,,2a" glosowalo 4 czlonk6w komisji, ,,przeciw" - 3 czlonk6w komisji, nie

oddano glos6w wstrzymuj 4cych sig.

Uzasadnienie

Dr tr-ukasz Kubisz-Mula jest pracownikiem naukowo-dydaktycmym zatrudnionym w

Katedrze Nauk Ekonomicznych i Spolecmych Akademii Techniczno-Humanistycznej w

Bielsku-Bialej. w 1999 roku uzyskal tytul zawodowy magistra socjologii na uniwersytecie

Jagielloriskim, aw 2006 rok - stopief doklora. promotorem pracy doktorskiej pt. Spoleczne

i prychbspoteczne trwarunkowania partycypacji politycznej mlodzieiyt w wojew6dztwie

ilqskim byla dr hab. Ewa Jurczyriska - Mccluskey z Akademii rechnicmo-Humanistycznej
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w Bielsku Bialej, recenzentami prof. dr hab. Hieronim Kubiak oraz prof. dr hab. Marek Y
Szczepariski. Kariera naukowa kandydata jest zwipana z Akademiq Techniczno-

Humanistyczn4 w 2003 roku podj4l pracQ w Akademii jako asystent, a w 2007 roku

przeszedl na stanowisko adiunkta.

Wsktzane do oceny osiqgnigcie naukowe:

Osi4gnigcie naukowe wskazane przez habilitanta" o kt6rym axt. 16 ust. 2 przywolanej

Wzei ustawy ma stanowi6 rozprawa habilitacyjna: Metoda Natychmiastowej

Samoadminstrowanej Ciqglej Rejestracji Odczut. Charaherystyka, aspelty metodologiczne,

rezultaty, IVydawnictwo Naulawe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielslco-Biala

2018 rok.

Dwie opinie recenzent6w, kt6rych kompetencje naukowe odpowiadaj4 kryteriom, o

kt6rych m6wi art. l8a ust. 5 ustawy, zawienj4 pozytywne konkluzje dotycz4ce oceny

ro?prawy, jedna - negatywn4. Podobnie podzielone byly opinie pozostalych czlonk6w

komisji, dw6ch czlonk6w komisji uznalo j4 za dzielo spelniajqce wymogi Ustawy, dw6ch

czlonk6w komisji bylo przeciwnego zdania.

Dr hab. Marcelina Zuber vnala, 2e zainteresowania badawcze habilitanta mieszcz4 sig

w obszarze metodologii badan spolecznych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem problem6w

badania sfery publicznej. Dr Kubisz-Mula zajmuje sig r6wnie2 analiz4 zachowan

uczestnik6w polityki, w tym szczeg6lnie zachowaniami wyborczymi w wyborach

samorz4dowych, funkcjonowaniem partii politycznych i komunikacj4 polityczn4.

Stwier&ila 2e ksi+i:ka: ,,. . .jest monografi4 naukow4 po5wigcon4 charakterystyce

wspomnianej w tytule metody badawczej, om6wieniu problem6w metodologicznych

z-niqzanych z jej stosowaniem oraz prezentacii mozliwodci jej praktycznego stosowania w

analizie mechanizrnu oddzialywania komunikat6w politycznych".

Pozytywnie ocenila strukturg pracy. ,,Rozdzial I po6wigcony jest prezentacji omawianej

metody, nazywanej w skr6cie NSaCRO, Rozdzial II omawia metodologicme kwestie

zti4zane z jej stosowaniem, a w Rozdziale III Autor prezentuje wyniki wlasnych badan

empirycmych prowadzonych przy u2yciu metody NSaCRO".

Zdaniem recenzentki w rozdziale I na uwagg zastuguje precyzyjna analiza temfn6w

zwiqzanych z metod4 NSaCR, a takZe obszemy fragrnent po6wigcony historii jej powstania

oraz przykladom jej stosowania w badaniu komunikat6w politycmych. Autor omawia w nim

r6wnie2 r62norodne techniki metody NSAC& odwoluj4c sig do bardzo szczeg6lowych

opis6w aparatury porniarowej. Z kolei fragment tekstu poSwigcony zaletom i ognniczeniom



metody ma juz o wiele mniej poglgbiony charakter. Interesujqce s4 natomiast rc7rygrimia

dotycz4se konwencji metodologicznych stosowania tej metody.

Dr hab. Marcelina Zuber ocenia kr6tkie rozwu2atia na temat teoretycznego tla badan

omawianej metody (3 strony) iako,,bardzo powierzchowne". ,,NaleZaloby ... oczekiwac od

Autora ... bardziej poglgbionych rozwu2ai na temat sposobu rozumienia samego efektu

komnnikowania - ..jako efekt rozumiana jest sama zmiana odcz:ttl badanych. Jest to

zrozumiale, poniewaZ tylko ona mo2e by6 sledzona za pomoc4 analizowanej w ksiqzce

metody, ale w pracy, kt6ra ma charakter rozpftwy habilitacyjnej mo2na oczekiwai

odniesienia sig do jednego z wuimiejszych problem6w w nauce o komunikowaniu, czyli

relacji migdzy zmian4 odczui a potencjalnymi zmianami postaw oraz zachowaf odbiorc6w

komunikat6w. Problern ten jest szczeg6lnie wazny w komunikacji polityczrej, w kt6rej

uczestnikom zycia politycznego chodzi o bardzo konkretne efekty dzialan komunikacyjnych,

a 11614 zajmuje sig badawczo Habilitant".

Recenzentka pozytywnie ocenila rczdzial II poswigcony metodologicznej refleksji nad

metod4 NSaCRO: ,,Analizy zarnieszczone w tym podrozdziale sq interesui4ce i precyzyjne

- Autor wlr6rnia kilka sposob6w rozumienia trafrrosci i rzetelnosci system6w NSacRo i
analizuje istotne problemy zw'tqzane z ocen4 Metody Natychmiastowej

samoadministrowanej ci4glej Rejestracji odczui w t).rn obszarze", atak2e rozdzial lII, kt6ry

oparty jest na interesuj4cym pomydle badawczym: ,,w jego czgsci pierwszej Autor
prezentuje i omawia wyniki wlasnych badari empirycznych nad kwestiami

metodologicznlnni stosowania samej metody NSacRo (analizowanych jest dziewigd

kwestii szczeg6lowych, kt6re pojawity sig w rozdziale wczeSniejszym, w tym na przyklad

problemy ztti4zane z budowaniem i stosowaniem skali), kwestie istotnosci nastawienia

badanych do uczestnictwa w badaniach naukowych czy te2 ich wczesniejszego udzialu w
badaniu NSacRo oraz zjawisko op6znienia reakcji badanych". wyniki badari wlasnych,

om6wione w tym rozdziale pozwolily na sformulowanie interesuiqcych i istotnych dla

komunikowania politycznego ustalef .

Aczkolwiek rozazial III ksiqzki uw'aza za jej najbardziej wartodciowy fragment, to
jednak zaznacz4 ze ,,...w rozprawie habilitacyjnej problem efekt6w kom'nikowania a

szczeg6lnie komunikowania politycznego powinien byi prezentowany w szerszym

kontekscie, w odwolaniu do bogatej literatury z zakresu nauki o komunikowaniu. poglgbiona

znajomosi teorii komunikowania pozwolilaby a pewnosci4 Habilitantowi bardziei

precyzyjnie anal izowac pvywo\rvane wyniki badari empirycznych".
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literatury przedmiotu, gl6wnie anglojgzycznej i sigganie do najnowszych publikacji z

interesuj 4cej go &iedziny.

Stwierdzila jednakze, 2e analizy zarnieszczone w ksicpce maj4 charakter bardzo

techniczny, co wynika z ujgcia badawczego autora: ,,Ponownie jednak wypada wyrazi6

niedosyt zwiqzzrry wymkaj4cy z pominigcia bardziej og6lnych problem6w

metodologicznych zwi4zanych z badaniem efell6w komunikowania oraz z braku odwolan

do bogatej literatury z zakresu teorii komunikowania".

Podsumowuj4c, dr hab. Marcelina Zuber uzrlral4 2e ksiry2ka zaprezentowana jako osi4gnigcie

naukowe w rozumieniu Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, mimo

sygnalizowanych w recenzji slaboSci, jest prac4 oryginalnq Swiadcz4c4 o opanowaniu

warsztatu badawczego i wnosi istotry wklad do dziedziny, a wigc spelnia kryteria

wymienione w Ustawie.

Z kolei wedlug dr hab. Jacka Hamana ksi4i:ka nale2y do ,,metodologicznego" nurtu

badan habilitanta i poSwigcona jest metodzie badawczej, czy, Sci6lej, metodzie zbierania

danych, kt6rej istot4 jest ciqgla rejestracja ocen deklarowanych przez respondenta

(badanego) w tmkcie ekspozycji na rozci4gnigty i zrnienny w czasie bodziec (najczg6ciej -
material audiowizualny, jak np. reklama telewizyjna czy nagranie utworu muzycznego).

Recenzent docenil tredci zawarte w rozdziale I, opartym na bardzo szerokim i kompetentnym

pneglqdzie literatury. ,,Sama metoda zapocz4tkowana byla w koricu lat 1930. przez F.

Stantona i P. Lazarsfelda, kl6rzy stosowali j4 do badan percepcji audycji radiowych, a od

pocz4tku lat 1940. byla systematycznie stosowana w badaniach komercyjnych (czy szerzej -
,,stosowanych"), gl6wnie w badaniach prowadzonych przez stacje radiowe i telewizyjne, w

badaniach reklamy, a w nauce - w badaniach politologicznych (g&ie spos6b ich

wykorzystania byl bardzo bliski badaniom komercyjnym) oraz - co stanowi niejako

calkowicie odrgbny przypadek - przez muzykolog6w. ...W rozdziale tym autor omawia

r6wnie2 zr62nicowanie konwencji stosowania metody NSaCRO i analizowania

uzyskiwanego materialu oraz korzydci i ograniczenia zwi qzane ze stosowaniem tej metody".

Pozytywnie zostzl tak:Ze oceniony drugi rozdzial pracy, w k16rym ,,autor r6wnie2

szeroko odwoluje sig do literatury, ale przede wszystkim przedstawia wlasn4 krytycznq

analizg problemu trafrroSci i rzetelno6ci technik NSaCRO - o ile bowiem same wyniki badari

dotycz4cych rzetelnofci i traftroSci r6mych wariant6w metody byly juz publikowane, to brak

bylo w literaturze og6lniejszej refleksji dotycz4cej tego, jak przyjmowane w teorii koncepcje

trafrroici i rzetelnodci mozna zasadnie stosowa6 w przypadku tej metody. w rozdziale tym



autor podejmuje r6wnie2 kwestig wplyru technicznych aspekt6w stosowania metod

NSacRo na uzyskiwane wyniki: czy sam fakt uczestniczenia w badaniu i koniecznosi

obslugi przez badanego urz4dzenia pomiarowego wptywa najego reakcje na prezentowany

material, a takze jaki *plyrv na deklaracje respondenta ma szczng6lowa forma urz4dzenia

pomiarowego".

Recenzent podkre$l4 ze ,,W najwigkszym - stanowi4cym blisko polowg objgtosci

ksiqzki - tozdziale trzecim, autor prezentuje vr5'niki wlasnych eksperyment6w nad

wlasnosciami metody NSacRo. Badani4 kt6rych uczestnikami bylo 242 student6w

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, przeprowadzone byty z
wykorzystaniem komputerowego systemu opracowanego na zlecenie autora (a wigc, cho6

nie sam habilitant byl tw6rc4 software'u, moZna tu m6wi6 o ,,systemie autorskim"),'.

Zdaniem recenzenta autor wykazuje sig dobr4 znajomo5ci4 literatury przedmiotu;

bibliografia monografii liczy okolo dwustu pozycj i, w tym zar6wno publikacje z lat 1940., a

wigc z okresu powstawania metody NSaCRO, jak i artykuly z ostatnich lat. Wysoki jest

r6wnie2 poziom opanowania warsztatu statystycznego. ,,chwalenie kandydata do habilitacji

za nie mylenie skal pomiarowych moZe sig przesadq ale blgdu tego typu sg

niestety powszechne takze wSr6d utltulowanych uczonych i dobrze, ze przez kolejnego nie

bgd4 powielane".
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Dr hab. Jacek Haman zwr6cil jednakZe uwagg na pewne uchybienia i usterki ,,..jak
na przyklad kilkukrotne traktowanie faktu, 2e zaobserwowany z=:oti4zek nie byl statystycznie

istotny jako argurnentu za tym, 2e zwi4zek ten nie zachodzi (podczas gdy z braku

mozliwosci odrzucenia hipotezy zerowej nie moZna wnioskowa6 o jej prawdziwoSci),

niezrgczno6ci terminologiczne - jak uzyvanie terminu ,,test" tam, gdzie mowa jest o

miemiku sity zwiqzku itp. Blgdy te jednak nie majq jednak szczeg6lnej wagi; mam poczucie,

2e nie wynikaj4 one z niekompetencji, ale z pewnej niestarannoSci czy skr6t6w mydlowych".



Dr hab. Jacek Haman za 
^acz,qcy 

mankament pracy uwaza brak jasno sprecyzowanego celu

pracy: ,,Mam bowiem wraZenie, 2e istotne slaboSci omawianej ksipki wynikaj4 z faktu, ze

autor piszqc j4 nie odpowiedzial sobie na pytanie, czemu wladciwie ksi4rd<a ta ma sht2y6, a

dokladniej -jak4 korzy66 ma odnie5i c4telnik z jej lektury... Rekonstruuj4c zamysl autora

moinaby przTprtszczai,2e praca ta stanowid bgdzie monografig metody NSaCRO. Jeili tak,

bo brakuje w niej co najmniej jednego istotrego elementq z kolei czg56 treSci dostala sig do

niej w gruncie rzeczy prrypadkiem".

Brak sprecyzowanego celu powoduje zdaniem recenzenta po pierwsze dosy6

przypadkowQ zawartoSd tej ksiqzki, a po drugie to, ze jej *pl1v na naukg bgdzie bardzo

ograniczony, ksipka pofwigconajest samej technice, z pominigciem zasadniczego pytania o

to, do czego ta technika ma slu2y6. To pytanie potem by ustalilo dalszy ciqg wywodu. Je2eli

sig pytamy o trafrroS6 i rzetelnoSd metody, to m6wi6 nale2y o nich w kontekjcie

zastosowania, w przeciwnlnn razie rozwa2aria s4 zawieszone w pr62ni.

Recenzent uzrnl te2, 2e dostrzega sporo tredci, ,,kt6re - nie kwestionuj4c neszt4 ich

warto5ci - znalazNy sig w niej bardziej dlatego, ze ,,autor mial je na zbyci:u", riL Ze mial

dokladny plan, jak4 frrnkcjg majq one w ksiqzce pelnii". ,,Charakterystyczny jest tu tytul

rozdzialu trzeciego pracy: Prezentacja wynikiw empirycznych badalt wlasnych. Czytelnika

nie interesuj4 wyniki jakichS badan dlatego, 2e przeptowadzil je dr Kubisz-Mula: c4telnik

bgdzie zainteresowany wynikami, dzigki k16rym pozna odpowiedzi na istotne dla niego

pytania ... TakZe w przypadku pierwszego rozdziaNu moima przlpuszczal,Ze gdyby autor w

wigkszym stopniu uwzglgdnial interes czltelnik4 to przesunqlby nieco akcenty z kwestii

historycznych na tera:Zniejszodi i przyszloSi metody, a takle na mo2liwodci jej

wykorzystania w r62norakich zastosowaniach, tak w badaniach ,,akademickich,', jak i
,,stosowanych"".

Wedlug dr hab. Jacka Hamana ,,Habilitant niew4tpliwie wykaza! sig kompetencjami

jako naukowiec, empiryk wrazliwy na problemy metodologiczne, rozumiej4cy wagg

zagadnief teoretycznych, umiejgtnie i starannie stosuj4cy statystyczne metody analizy

danych. Gdybydmy mieli do czynienia z prac4 doktorsk5 niczego wigcej nie musielibydmy

oczekiwa6. W przypadku rozprawy habilitacyjnej na pierwszy plan wysuwa sig jednak jej

samoistne maczenie dla nauki; jej rola jako dowodu potencjalu naukowego autora jest

niejako wt6rn4 st4d teZ nie spos6b nie wzi4i pod uwagg tego, jaki uZytek bgdzie z niej miei

c4telnik".

Koli.cz4c tg czg56 recenzji dr hab. Jacek Haman formutuje wniosek, 2e,,Pomimo wskazanych

zastzeZeh, uwazam, ze ksi4zka stanowi znaczny wklad autora w rozw6j dyscypliny
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naukowej. zatne.a ona - nawet jesli niepeln4 i nie najlepiej rozplanowan4 - ale obszern4 i
unikalnq syntezg wiedzy o metodzie NSacRo, a z,'warte w niej wyniki badan habilitanta
przyczyn4 sig do poszerzenia stanu wiedzy o wlasnodciach tej metody. Tym samym mo2e

by6 ona przyjgta za podstawg nadania autorowi stopnia doktora habilitowanego".

wedlug kolejnego rccenzenta dr hab. piotra Jabkowskiego dzielo wskazane jako

gl6wne osiQgnigcie naukowe nie spelnia kryteri6w zapisanych w Ustawie. po pierwsze

zglosil wqtpliwoSci co do q/tutu pracy, ,, ... , nie jestem przekon arry, czy w przypadku

om6wionych w ksi4Zce badah z..ltalaj4cvch na natychmiastow4 ci4gl4 rejestracjg odczu6

prowadzon4 przez samych badanych mozna m6wi6 o meto&ie badawczej, czy tez rJlczej ma

sig tutaj do czynienia z jedn4 z wielu technik natychmiastowych badan ciqglych. ...BEdsc

precyzyjnym naleialoby zatem ak powiedzie6, 2e monogralia dra L. Kubisz-Muty

przedstawia jednowymiarowq technilq netychmiastowej samoadministrowanej ciqglej

rejestracji odczu1. "

Zwr6cit talcZe uwagg na brak precyzyjnej terminologii pozwalaj4cej odr62ni6 metodg

od techniki. ,,Wprowadzony ptznz Au;tora podzial NSaCRO ze wzglgdu na spos6b

administrowania nav4dzia pomiarowego ,,odnosi sig w istocie do narzg&i badawczych, a

nie - tak jak jest to sugerowane w pracy - do technik pomiarowych. Kuriozalnie lvySl4da

bowiem klasyfikacja technik NSaCRO wprowadzaj4ca podzial na technikg: (l) guzikow4 (w

kt6rej badany wciska guzik), (2) galkow4 (w kt6rej badany krgci galka), (3) suwakow4 (w

kt6rej badany przesuwa suwak),(4) joystickow4 (w kt6rej badany porusza joystickiem), (5)

'papier-dlugopis' (w kt6rej badanyrysuje linie na papierze), (6) piktogramow4 (w kt6rej

badany wskazuje obrazki) oraz (7) przestrzenn4 (w kt6rej badany porusza kursorem na

ukladzie wsp6hzgdnych). W rzeczywistodci nie mamy tutaj do czynienia z niczym innym

niz tylko z r6inpi sposobami technicznej rejestracji wskazari I odcntd badarrych, czyli z

narzgdziami pomiarowymi".

Recenzent krytycznie odni6sl siQ do struktury PrrcJ, ,,do nadmiemego

,,rozdrabniania" kolejnych roz&ial6w na podrozdzialy licz4ce c"asarni po kilka stron, a tym

samym na koncentrowaniu uwagi na bardzo w4skim i specyficznym problemie. Przy takich

zahiegach redakcyjnych czytelnikowi bardzo trudno zorientowa6 sig, jakiemu og6lnemu

celowi shrz4 kolejne wywody autora".

Wedtug dr hab. Piotra Jabkowskiego ,,w pracy zorientowanej na problemy

metodologicme zupelnie niepotrzebnie przedstawiane s4 wyniki studi6w nad efektywnoSci4

reklamy wyborczej, zttlasz,cza 2e om6wione sq one w pracach autora zaliczonych do

dorobku towarzysz4cego osi4grrigciu gl6wnemu". Brakuje takze uzasadnienia dla



sformulowanych przez Autora szczegolowych problem6w badawczych w ramach analiz

po6wigconych zagadnieniom oddziatyrvania audiowizualnej reklamy politycznej'

Ta czg56 pracy nie jest osadzona w og6le w literaturze przedmiotu. ,,Nie wiadomo

zatem, czy podejmowane przezkandydatz problemy s4 waine, czy formulowane przez niego

pytania istotne, a otrzymane rcn]irtaty wnosz4 cokolwiek do wiedzy o mechanizrnach

oddziatywania przekaz6w politycznych emitowanych w postaci spot6w wyborczych"'

Recerzent unal tak:ze za niewla.sciwy podzial tresci omawianych w rozdziale

pierwszym oraz drugim. ,,Jezeli autor chcial w rozdziale pierwszym scharakteryzowai

NSaCRO, aw rozdziale drugim przedstawid gl6wne nurty metodologicznej refleksji nad t4

technik4 pomiarow4, to trudno zrozumied pow6d, dla kl6rego w pierws4rm rozdziale

pojawiajQ sig fragrnenty odnosz4ce sig do konwencji metodologicznych w badaniach z

wykorzystaniem NSaCRO".

Kolejna uwaga dotyczyla braku podsumowania poszczeg6lnych rozdzial6w, a

mJ/iaszcza podsumowania badan wlasnych. ,,2 perspekll.rvy czytelnika trudno dostrzec: (l)

do jakich wniosk6w dochodzi autor, (2) jak poczynione przez rrliego ustalenia maj4 sig do

istniej4cego stanu wiedzy oraz (3) jakie s4 generalne konsekwencje metodologiczne

wynikajqce z wykorzystywania w pomiarze odczud techniki NSaCRO. Obecne w pracy

Zakoficzenie (licz4ce dwie strony) nie pelni takiej funkcji'.

Recenzent krytyczrie ocenil takze przeprowadzony ptzez autora przegl4d literatury

(w rozdziale pierwszym oraz drugim), kt6ry ,,polega w zasadzie wylqcmie na prostym

referowaniu rezultat6w badan prowadzonych przoz innych autor6w, brakuje

uporz4dkowania tych fragnrentarycznych obraz6w w jedn4 calo$d daj4c4 ogl4d problem6w i

v,,yzwah metodologicznych zwi4zanych z badaniami ci4gtymi. W konsekwencji nie ma

jednomacznego powi4zania gl6wnych problem6w badawczych (sformulowanlmi przez

kandydata w postaci dziewigciu 'kwestii' ...2 gl6wnym nurtem refleksji metodologicznej

nad technik4 NSaCRO przedstawionym w rozdziale drugim. Niejasne pozostaje zatem to, co

istotnego oraz nowatorskiego mialyby wnosii analizy dra tr-ukasza Kubisz-Muly do

istniej4cego stanu wiedzy. Z perspektywy oceny osi4gnigcia naukowego w ramach

prowadzonej procedury habilitacyjnej jest to bardzo powaZne uchybienie".

Wedlug dr hab. Piotra Jabkowskiego ,,wiele zagadnieri podejmowanych przez Auton

w ramach metodologicznej refleksji nad technik4 NSaCRO nie jest wcale specyficzn4 dla

badan ci4glych i w literaturze Swiatowej zostala doskonale opisana, cho6by w ramach

studi6w metodologicznych nad narzejziarni badawczyni wykorzystywanymi w pomiarze
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ilodciowym (np. o efekcie dlugosci skali, jej kierunku, sposob6w prezentacji wartosci
skrajnych, czy te2 stosowanych punktach podzialu skal),,.

Pozostali cdonkowie komisji wyrazili nastgpuj4ce oceny
habilitacyjnej:

dotycz4ce rczprawy

Dr hab. Jaroslaw Flis, ocenil praca iako mieszcz4c4 sig ,,w dolnej strefie stan6w
Srednich". zanaczyr jednak, ze przy analizach nowatorskiej metody badawczej w naukach
spolecznych wida6 wierostronne podejscie tzn. ,,obok szczegolowych opis6w technicznych
aspekt6w metody, widzimy konkretne psychologicme zjawiska mai4ce wptyw na wyniki
badania uzyskiwane t4 metod4 oraz refleksje dotycz4ce og6lnej metodologii nauki,,.

Z kolei dr hab. Ryszard cichocki dostrzegr zalety monografii. Jego zdaniem autor
przygotowal obszem4 monografig tej metody, obejmui4c4 wszystkie kluczowe jej aspekty,
takie jak geneza i historia rozwoju metody, miejsce metody w przestrzeni badawczej badarl
spolecznych, potencjaly i ograniczenia po",^wcze metody, typologia i charakterystyka
technik badawczych wykorzystywanych w ramach metody, wreszcie prezentacje danych
empirycznych gromadzonych i przetwatzanych z wykorzystaniem metody. Monografia ma
charakter poglgbiony, zadnej z kluczowych charakterystyk metody przedstawionych w pracy
nie spos6b uo,,at za pobieine czy powierzchowne, a wprost przeciwnie oparte sq na
kompletnych i dobrze udokumentowanych zasobach literaturowych i empirycznych. Jednak
ta wieloaspelcowod6 i kompleksowoi6 pracy poci4ga za sob4 istotne obciqzenie: Autor nie
zbudowal jasnych kryteri6w istotnosci, wedlug kt6rych m6glby oceniac, kt6re aspekty
przygotowanej charakterystyki mai4 maczenie fundamentalne dla metody NSacRo, a kt6re
zwierai4 kwestie marginalne, a nawet zupelnie zbQdne. To w)'v/oluje na czytelniku wrazenie,

ze prezentowana praca jest raczej podrgcznikiem przygotowanym dla potzeb badaszy

stosujqcych t9 metodg, ni2 metodologiczn4 refleksj4 nad niE.

Niew4tpliw4 wartoSci4 tej pracy jest zdaniem czlonka komisji _ specyficznie

rozumiana - nowoSd podejmowanej problematyki nie jest to jednak ,,nowoSi" wynikajqca

mlodo6ci samej metody. I&ie tu raczej o to, Ze prezentowana metoda nie ma dotychczas

swojej stalej i niekwestionowanej pozycji w tradycji metodologii nauk spolecznych, a tym

bardziej w metodologii socjologii. Nie jest powszechnie obecna w naukowym obiegu

metodologicznym, nie spos6b zr:ialeif jej charakterystyki w powszechnie dostgpnych

podrgcznikach metod i technik badawczych, nie jest wykorzystywana w zzjgciach

dydaktycznych student6w socjologii, a - co zupelnie zasadni podejrzewa autor - jest po

prostu zasadniczo nieznana badaczom akademickim. Intencj4 autora jest wprowadzenie

metody NSaCRO do badan naukowych w naukach spolecznych, z jednej sfiony, a do



refleksji metodologicznej, z drugiej. I tg inicjatywg autora uwaza za zm6wno interesuj4c4,

jak i odwazn% poniewaZ autor poddal refleksji metodologicmej tak4 metodg badawczqn

k16ra - z jednej strony - nie nale2y do rdzeniowego zespolu metod badawczych nauk

spolecznych, a jej znajomoso nawet w Srodowiskach badaczy spolecznych jest ograniczon4

z drugiej sfrony, jednakZe przeitywa fazq badzo dynamicznego rozwoju' Mo2na wskazac

caly szereg obszar6w badawczych, w kt6rych uruchamia ona swoje potencjaly poznawcze:

badania reklamy, badania zachowari konsumenckich, badania dla potrzeb wizerunku,

badania marek i produkt6w, badania nad komurikacj4, badania konsument6w medi6w.

pojawiaj4 sig wreszcie nowe obszary, w kt6rych zasygnalizowano atrakcyjnosd tej metody:

badania ewaluacyjne, badania well-being, badania postaw polityczrych. Oczywiscie ta

wyliczanka zawiera przyklady jednostronne: moZliwosci metody rozlvijane s4 w obszarach

badafi stosowanych albo badan uzytkowych, nie zai w badaniach akademickich. Autor

dostrzegl jeden z istotnych trend6w we wsp6lczesnych badaniach spolecznych, kl6rego

istota polega na stopniowym od&ielaniu sig akademickich badari spolecznych i stosowanych

badari spolecznych. Ten proces jest widoczny juz od kilkudziesigciu lat, ale gwaltownie

przyspieszyl w ostatrich trzydziestu latach. Mamy do czynienia z sytuacjX gdy w praktyce

firnkcjonuj4 ,,metodologie,' badawcze, kt6re s4 slabo albo w og6le nieobecne w badaniach

akademickich. Co wigcej, mo2na wskaza6 wiele przypadk6w, gdy w miejsce dyfuzji nowych

osiqgnig6 warsztatowych z nauki do praktyki, pojawil sig proces odwrotny, to znaczy

przenikania ze stosowanych badari spolecznych do badan akademickich: nowych technik

badawczych, technik gromadzenia i przetwarzania danych, technik analizy i prezentacji

danych,

Wobec tego nowego trendu socjologia akademicka moze przyj4c jedno z dw6ch

podejS6: albo nzna6 tg dwoistoS6 metodologii naukowych i stosowanych i zrezagnowaf z

poddania tych drugich akademickiej refleksji metodologicznej, albo uczyni6 z nich jeden z

aspekt6w tej refleksji. Autorowi zdecydowanie blizsze jest drugie rozwi4zanie i to stanowi o

,,odwadze" jego przedsigwzigcia naukowego.

Autor ma 5wiadomo36, 2e gl6wn4 barier4 dla pr6by zbudowania mostu pomigdzy

metodologiami w badaniach akademickich a metodologiami badan stosowanych jest

ograniczona majomo56 metod badari stosowanych i pr6buje tg barierg usun46 poprzez

wbudowanie w swoj4 pracg dw6ch komplementamych zadafi. Z jednej strony, pr6buje

zbudowai w pelni naukow4 monografig metody, z drugiej natomiast praktycznie

zorientowany podrgcznik technik badawczych, kt6re ta metoda obejmuje. Stqd praca zawiera

wiele szczeg6lowych prezentacji technik badawczych, czy nalzgdzi badawczych, kr6re w
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pracy naukowej wydaj4 sig zupelnie zbe{ne. Ten zah
nie jest korzystny ani dra naukowei, ani dra rJ::#ffit:;::[ff"T::tr
rozwiqzaniem byloby przygotowanie dw6ch odrgbnych prac, zorganizowanych wokolkaldego ze wspominanych zadari,,.

Dr hab' Ryszard cichocki uzu,r,2ebadania w ksiqzce dr. Lukasza Kubisz-Mury s4slabe, stanowi4ce tylko ilushacjg metody i nic wigcei (,,...one s4 ro?proszone, z r62nychrzecry pokrejone, nie stanowi4 calosci, jak chodzi o samo projektowanie badari,). pierwsza
cz95i ksi4zki jest za dhtg4 ,'przegadana". wynika to z tego, ?rautor nie odpowiedziar sobiena pytanie, crw'|' ma byi ta praca, czy ma to byi stud.
byi podrecznikiem uz)'ania tej metody. Autor sis _ il;Jft:ffT;:I;,"3;
metodg i te przykrady' ale brakuje krytycznej analizy tej metody, co ona daje, jakie sa iejograniczeni4 jakie ma konsekwencje w zastosowaniu. Te krytyczne analizy tej metody s4dostgpne w literaturze' wystarczflo je zreferowa., are autor uciekl od tego. ,,on kocha tgmetodg, to widad". W rezultacie powstal podrgcznik sto

rejestracji danych, kompretnie niepofzebn),mr. 
'to**a ze szczegolowymi opisami

Przewodnicz4ca komisji, prof. dr hab. Irena Machaj wskazal4 ze mebda niecieszyla sig istotnym zaint(

aniteznie,*"r,"r.;;;H;'*::;;;,:';;I;:':"ffi 
ffi *ilffi"ilpoznawczo lub teoretycznie. Z tego wzglgdu dzielo zasluguje na pewn4 uwagg, bowiemautor w dw6ch pierwszych rozdziarach: 1. charakteryzuje metodg NSacRD oraz 2.prczentuje dyskusje metodolog6w prowadzone zwlaszcza w zakresie jej tra&rosci orazrzeternoici' w tych czg.ciach pracy dr L. Kubisz-Mula szeroko korzysta z zachodniejliteratury przedmiotu i prezentuje czytelnikom zasadr.xcze argumenty metodologiczne

przemawiai4ce ,,2a" oraz ,,przeciw" szerokiemu stosowaniu tej metody przez socjolog6w.Prof dr hab' Irena Machaj docenia tg strong opracowani a jako pnybrizaiqc4 i instrukcyjn'
dla polskiego czytelnik4 cho6 ma ona oczywiscie odtw6rczy charakrer, bowiem autor
transmituje jedynie dorobek i stanowisko zachodnich metodorog6w w kwestii u2yteczno$ci
metody w badaniach socjologicznych.

z korei rczdziar III monografii ma stricte autorski charakter i jest prezentaci4 badan
wlasnych dr L' Kubisz-Muly. Autor wielokrotnie podkresrar, w tym w tozdziale,,€ metoda
jest rzadko stosowan4 przy cr.* widzi tego pow6d w postaci duZych koszt6w vrzedz,it i
specjalistycznego sprzgtu, wykorzystlrvanych w jej ramach (zakoriczenie) i pomija kwestie
celu, jakiemu metoda ma stuzyi, wszak metoda jest jedynie Srodkiem stosowanym ze
wzglgdu na potrzeby wyjasniania/diagnozowania zjawisk spolecznyc h oraz, zdrugiej strony,



ze wzglQdu na pofizeby przewid)'v/ania przyszlych starrlw rueczy czy ksztalt6w badanych

zjawisk. Dobraluz^ytecma jest metoda w6wczas' gdy umozliwia traire i rzetelne

diagnozowanie otaz dajemocne podstawy prognostyczne' co zresztq dosy6 szeroko rozwazal

w rozdziale 2.

Kandydat w rozdziale referuj4cym badania wlasne skoncentrowal sig na badaniu

metody jako Srodka istotnego samego w sobie' a nie narzqdzia prowadzqcego do

uzyskiwania zakladanego celu. w z*iqzkuz tym jego uwagg absorbuj4 takie kwestie jak

intensylvno6dodczu6deklarowanychprzezbadanychwtrakcieekspozycjibodZca"skrajnoS6

odczu6, czgstotliwo 6 anian odczu6' rodzaj skal (liczbowe' szeroko6d skali' z punktem

Srodkowym lub bez..'), stosunek badanych (z entuzjazmem podchodz4cy do badafi - bez

entuzjaznu), wczesniejsze uczestnictwo w badaniach' "ch96 
bycia dobrym badanym" czy

obecnoSd celebryty w reklamie politycmej ' Zdaniem prof' dr hab' Ireny Machaj Dr L'

Kubisz-Mula ,,zafiksowal" sig na owych szczegolowo-technicmych aspektach samej

metody, pomijajqc pr4' rym zasadricz4 kwestig sfuZebnosci metody wobec problemu

badawczego oraz celu badan, o crymbemtzglgdnie powinien pamigta6 metodolog'

Seria badan, jak4 wykonal habilitant tal'rZe budzila zasfrzezeria' bowiem byly one

prowadzone na niesystematycznie dobieranych pr6bach' malo licmych' wedtug kryterium

dostgpnoSci badanych, kt6rymi byli wyl4cznie studenci ATH w Bielsku-Bialej ' W indnyn

miejscu prof. dr hab. Irena Machaj nie znalazla ani charakterystyki spoleczno-

demograficzrrejbadanych,arriteZuwagicodoichjednorazowegopowt6mego/wielokrotnego

udziafu w badaniach. U znaniowo dobierane byly tez inne zmienne niezaleime (np' wyzej

wskazane), co generalnie prowadzi do wniosku o duzym stopniu przypadkowosci oraz braku

szerszejmetodologiczrrejrefleksjikandydata.Kilkakotniehabilitarrtwrozdziale3.

wspominal o prowadzeniu teZ badan kwestionariuszo!\ych, przy czym ani razu nie

wspomnial o ich celu, problematyce badawczej' rezultatach' ani tez nie om6wiVpokazal

kwestionariuszaankiety.Zglosilatak,zemocnezasvzeireniadoZakoliczeniamonografii,

liczqcego 2 strony, w kt6rym nie znajduje ani syntezy' ani uog6lnieri wynik6w badan

wlasnych, ani tez ,,potencjalu metody", co wyraznie jako zadanie badari wlasnych podkreSlit

autor (s. 298).

Z kolei dr hab. Renata suchocka stwierdzila 2e ujawniane w dorobku obszary

zainteresowarl naukowych habilitanta obejmuj4 socjologig polityki (badania dotycz4ce

zachowaf wyborczych w wyborach samorz4dowych i badania dotycz4ce partii politycznych)

niekiedy politologii oraz metodologig badan spolecznych. Te obszary zainteresowari

niekiedy przenikajq sig is4 widoczne takZe w pracy habilitacyjnej wskazanej jako
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osi4gnigcie naukowe. Obejmuje ona w4tki historyczne, prezentacjg samej metody, a raczej

procedury oraz jej zastosowanie w badaniach wlasnych.

Z$osita wqtpliwoSci dotycz4ce samej ,,metody" i jej wykorzystania w badaniach

socjologicznych. W zwiqzku z t1m4, 2e polega -na ci4glej rejestracji odczu6, kt6re

charakteryzuj4 sig zrniennosci4 w czasie, nie wiadomo, jaka jest trwaloS6 tychle odczu'

os6b badanych, 
^ 

zaIam, jakie s4 walory progtostyczne uzyskanych wynik6w. Nie bardzo

przekonuje takze poslugiwanie sig jako jednq z miar - 6redni4 ,,odcnr;6" w sl'tuacji; gdy

specyfika procedury polega na ci4glyrn ich rejesfowaniu.

Czg!;6 ron tuiafi dotyczy kr)'tyki stosowanych skal pomiarowych, a tym samym

kwestii interesuj4cych badaczy stosuj4cych inne niz qtulowa ,,metody"' Dr Kubisz-Mula

przeprowadzil badania wskazuj4ce na wady i zalety tych skal, a dokladniej -,,zxtaczenta

wyglSdu skal szacunkowych dla uzyskiwanych rezultat6w", jednakze zagadnienie to bylo

podejmowane i rozstrzygnigte przez innych autor6w.

IJwerta takze, 2e wqtpliwoSci budzi traktowanie jako ,,technik metody" sposob6w

rejestracji danych za pomoc4 r62nych narzgdzi pomiarowych.

Poza tym niezbyt widoczne jes! jej zdaniem, powiqzanie pomigdzy zrealizowanymi

badaniami a refleksj4 metodologicm4 nad sam4 ,,metod{'. Mo2na odnie66 wruZeniq ze

badania wlasne powstawaly w pewnym oderwaniu od refleksji metodologicznej , zrnftaszczz

dotycz4cej trafrrosci i rzetelnosci system6w metody. czg56 odnosila siQ do refleksji nad

metodologi4 badan NSaCRO, czg56 natomiast dotyczyla komunikacji politycmej' n'Aaszcza

oddzialywania reklamy politycznej. Badania te objgly kilka r62nych niereprezentatywnych

pr6b respondent6w.

Wedtug dr hab. Renaty Suchockiej autor bar&o wnikliwie wskazuje na licme slaboSci

,,rnetody", a niewiele uwagi poSwigca jej zaletom, tak 2e nieco niezrozumialy jest postulat

jej stosowania w socjologii. Szkoda, ze nie wykazal jej skutecznosci odnoszqc do wynik6w

badari prz eprowadzonych z wykorzystaniem innej procedury lub konfrontuj4c wyniki z

rzeczywistymi zachowaniami wyborczymi.

Praca tQ docenia za podjgcie interesuj4cej pozrulwczo problematyki oraz jasno6i

naukowego wywodu, cho6 niekiedy jednak nabiera ona charakteru ,,instrukcji" stosowania

tytulowej ,,rnetody". Ostatecmie mo2liwo56 jej wykorzystania moina dostrzec w obszarze

praktycznych zastosowari socjologii, socjotechnikach stosowanych np. w kampaniach

wyborczych i marketingu politycznym.



Podsumowui4c, pomimo szeregu uwag krytycznych wigkszodi czlonk6w komisji

vnata dzielo stanowi4ce osi4gnigcie naukowe za spelniaj4ce wymogi Ustawy i stanowi4ce

istotny wklad do socjologii.

Aktywno5d naukowa

Dorobek habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora, stanowi4, poza monografi4

wskazan4 jako osi4gnigcie naukowe, migdzy innymi 2 axtykuly (eden z listy A, drugi z listy

ERIH PLUS), 1 monografia (wydana w 2015 roku), pt. Podstawy sondazowych badart opinii
publicznej. Kolejne prace to s4 3 monografie, kt6re wsp6hedagowal, 5 artykul6w w

czasopismach naukowych, z czego 1 wspolautorski, 17 artykul6w w monografiach

naukowych oraz 1 skrypt Komunikacja w polityce, polityla komunikacji. Komunikacja i
media masowe w polityce,2012, s. 108, wydany przez Wydawnictwo Naukowe Akademii

Techniczno-Humanistycznej., 4 wstgpy i noty metodologiczne (w tym 3 wspolautorskie).

Poza tym Habilitant recenzowal teksty do znajduj4cego sig na liscie B wykazu czasopism

naukowych czasopisma ReJleksje. Pismo naukawe studentfw i do6orantfw ltydzialu Nauk

Politycznych i Dziennikarstwa UAM , jesieh-zima2}ll r.

Czlonkowie komisji zapoznali sig z przedlo2onym do oceny dorobkiem i wyrazili zal,

ze Autor zalqczyl tylko jego czgS6. Przewodnicz4ca komisji, prof. dr hab. Irena Machaj

snvierdzil4 2e kandydat przeprowa&il pewnq selekcjg i chcial by czlonkowie komisji

zapoznali tylko z jego czgSci4. ,,Kandydat, ze znanych sobie tylko powod6w, w dokumentacji

umieicil jedpie 9 kopii swoich prac naukowych oraz monografig vznanq przez niego za

osiqgnigcie naukowe. ZabrakJo zztem 20 prac (w tym dw6ch ksigek: 2012-skrypt; 2015),

czyli 2/3 podoklorskiego dorobku".

Ostatecznie przedmiotem oceny bylo 5 artykul6w w czasopismach oraz 4 artykuly w

monografiach. Indeks Hirscha (stan z 21.06.2018) publikacji Habilitanta nie jest wysoki i
wyrosi l

Dr hab. Marcelina Zlbet ocenila merytory czn4 zawartoil tekst6w dol4czonych do

przeslanego dorobku jako nie budz4c4 zastrze2eri; ,,powstawaly one w oparciu o r62norodny

material empiryczny i teoretyczny i podejmuj4 istotne problemy. Mozna na ich podstawie

s4dzi(' 2e Habilitant w pelni opanowal warsztat badawczy socjologa. Za najbardziej zrta.cz4ce

recenzentka uwaza artykuly: Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w Swietle wynikbw exit poll

z wybor6w samorzqdowych w Bielsku Bialej (2016), kt6ry ukazal sig w

,,Srodkowoeuropejskich Studiach Politycznych" oraz Badanie exit poll - historia, funkcje i
specyJilra ,, Studia Politologiczne", 2013. Interesuj4ce i cenne poznawczo s4 r6wnie2
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opublikowane w monografiach artykuly Debaty prezydenckie Jaroslaw Kaczynski-Bronislaw

Komorowski w badaniach natychmiastowej reakcji (2014) oraz Problem zgodnoici ocen

audytor6w w badaniach Mystery Client (2009)".

Podsumowuj4c tg czg(t dorobku dr hab. Marcelina Zuber srwierdza, 2e nie jest bogaty,

ma tez wytfinie lokahy zasigg oddzialywania. ,,Artykuly i rozdzialy w pracach zbiorowych,

z kt6rymi moglam sig zapoznac zostaly jednak solidnie opracowane pod wzglgdem

merytorycznym i poruszaj4 istotne kwestie".

Pozytywnie ocenil talde dorobek publikacyjny habilitanta dr hab. Jacek Haman:

,,Wigkszodi artykul6w habilitanta podwigconych jest problematyce socjologii polityki;

przede wszystkim spolecznej i politycznej specyfice polskich wybor6w samorz4dowych

. . . Kilka artykul6w habilitant poSwigcit problemaryce komunikacji politycznej, kilka

kolejnych dotyczy problern6w metodologicznych. Artykuly dr. Kubisz-Muly maj4

najczg6ciej charakter empiryczny i ,,sq to solidne, poprawnie napisane pmce, bez wigkszych

ambicji w zakresie budowy teorii (choi nie igrorui4ce kontekstu teoretycznego), ale

dobudowuj4ce rzetelne cegielki wiedzy o polskiej polityce lokalnej".

Recenzent pozytywnie ocenil r6wnie2 artykuly ,,metodologiczne". ,,Czytaiqc artyk'l (w
studiach socjologicznych) podwigcony badaniom exit poll mialem wprawdzie poczucie, 2e

nie dowiadujg sig w zasadzie niczego, czego sam bym nie wiedzial, ale tuz Ze sam bym

napisal mniej wigcej to samo. Artykul dotycz4cy netelnodci badan ,,tajemniczy klienf'
wykorzystuje wyniki dobrze skonstruowanego badania autora, a jego lekturg z pewnosci4

mo2na poleci6 zar6wno studentom, jak i badaczom marketingowym stosuj4cym tQ m€todQ.

Inna spraw4 ze autor do pewnego stopnia popelnil w nim te same blgdy, co w przedlo2onej

rozprawie habilitacyjnej: po pierwsze, formulowal zbyt og6lne wnioski na podstawie

wynik6w pojedynczego (cho6by i rozbudowanego) badania podczas gdy jego wyniki mogly

zaleizei: od wielu, nie analizowanych (i nie r62nicowanych w eksperymencie) czynnik6w, jak

np. spos6b szkolenia ,,aud1tor6w", po drugie zas formulowal wnioski co do rzetelnosci

metody w oderwaniu od cel6w jej wykorzystania... Artykul Debaty prezydenckie Jaroslaw

Kaczyhski - Bronislaw Komorowski w badaniach natychmiastowej realccji r6wie| bardziej

ciekawy jest jako ,,artykul metodologiczny" - jako prezentacja metody NSaCRO, a &:i6lej,

przyktad, do czego mo2na j4 w badaniach wykorzystai (cof, czego brakuje mi w
monografii); same wyniki w nim prezentowane sQ niezbyt interesui4ce, ze wzglgdu na

minimaln4 wielkoSd badanej grupy"".

oceniai4c dorobek publikacyjny habilitanta czysto ilojciowo recenzent stwierdza, ze

,,nie jest on ani szczeg6lnie bogaty, ani szczeg6lnie ubogi, z przecigtrie dwiema



publikacjami naukowymi rocznie (nieco mniej, jesli nie liczyl osobno artykul6w

wl4czonych do tej samej ksi4zki, czy teZ artykul6w anglojgzycznych pokry"rvai4cych sig z
wczedniej szymi publikacjami po polsku)',.

Dr hab. Jacek Hamm zzznaczyl tak2e, 2e na ogol habilitant publikowal ,,w czasopismach

w najlepszym razie ze,,Sredniej potki" i to w skali krajowej. cnery artykury habilitanta

opublikowane bylo po angielsku, z tego dwa w czasopismach *ydawanych w polsce, a dwa

w pracy zbiorowej (pod wsp6hedakcjq habilitanta); pozostale teksty publikowane byly po

polsku. Ta ,,lokalno36" strategii publikacyjnej habilitanta ma niestety przelo2enie na slabe

oddzialyrvanie jego publikacji - wg Google scholar, jedli pomin46 autocltowani4 tylko dwa

artykufy byty cytowane, jeden pigciokotnie, drugi dwukrotnie."

,,Podsumowuj4c, stwierdzil, ze Habilitant , 
jest aktywnym naukowcem, badaczem

systematycznie publikuj4cym swoje wyniki. Jego artykuly s4 co najmniej poprawne, ich

lektura pomaga uporz4dkowad lub poszerzyd wiedzg czytelnika w w4sko, ale konlcetde

okreSlonych obszarach, kt6rym s4 poSwigcone. SlaboSci4 Habilitanta jest bardzo

umiarkowane oddzialywanie jego publikacji na otoczenie naukowe: jest on, niestety,

naukowcem ,,lokalnym", nie tylko ze wzglgdu na koncentracjg na tematyce spolecznoSci

lokalnych czy samorz4d6w (r6wnie2 ta tematyka mo2e budzii ,,globalne" zainteresowanie),

ale takZe ze wzglgdu na miejsca publikacji, czy nikty z*res wsp6lpracy naukowej..

Dr hab. Piotr Jabkowski ocenil pod wzglgdem iloSciowym dorobek towarzysz4cy jako

spelniaj4cy wymagania stawiane przed osob4 ubiegaj4c4 sig o stopieri doktora

habilitowanego. Dominuj4 jednak, jego zdaniem, publikacje o charakterze politologicznym.

Na siedem prac opublikowanych w czasopismach punktowanych tylko jedno zarnieszrzone

zostalo w czasopi5mie socjologicznym, a sze6i w czasopismach o w1'raznym sprofilowaniu

politologicznym i poruszaj4 w wigkszo3ci kwestie wladciwe dla politologii, a w niewielkim

stopniu podejmuj4 problemy socjologiczne, ,,nawet jeZeli w jakimS zakresie pokryrvajq sig z

obszarem badan wlafciwym dla socjologii polityki".

Habilitant nie ma publikacji w pismach zachodnich, gdzie podlegaj4 one wniklinymi

obiektyrrnym recenzj om.

Wskazal takZe na lokalny charakter dorobku kandydat4 bowiem wszystkie monografie

wieloautorskie oraz zdecydowana wigkszo6d rozdzial6w w pracach zbiorowych ukazala sig

w lokalnym wydawnictwie afiliowanym przy Akademii Techniczno-Humanistycmej w

Bielsku- Bialej, co sprawi4 2e dorobek kandydatajest przez io w dvite mierze lokalny i malo

rczponrawalny. ,W zltqzk:, z tym, 2e w ocenie dorobku naukowego nale2y bra6 pod uwagg

sumarycmy impact foctor wedfug listy JCR, liczbg cytowari wedlug WoS oraz Indeks
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Hirscha wedlug bazy WoS, nie mo2na przejdi obojgtnie wobec tego, i2 we wszystkich

wymiarach ilo5ciowa ocena od&ialywania dorobku dra L. Kubisz-Muly wynosi 0 (edynie

wedlug wyszukiwarki Google Scholar indeks Hirscha r6wny jest 2)".

Zdana pomstalych czlonk6w komisji dotycz4ce dorobku publikacyjnego habilitanta

takze byly podzielone.

Dr hab. Jaroslaw Flis przedstawiony do oceny dorobek naukowy ocenil bardzo

pozytywnie, 2e jest on dowodem istotnego rozwoju naukowego. JednoczeSnie jest

przykladem interdyscyplinamo5ci oraz sprecyzowanych, choi niezawg2onych,

zainteresowari badawczych. Gl6wnym nurtem badawczym jest oczywi6cie socjologia, w

szczeg6lnoSci zaS metody badawcze: te szeroko uznane i stosowane jak sondaz, specyficzne

(ak exit poll) czy wreszcie nowatorskie, jak Natychmiastowa Samoadministrowana Ciqgla

Rejestracja Odczu6.

Interdyscyplinamo66 przejawia sig w zainteresowaniach skupionych na dw6ch

pokewnych obszarach, do kt6rych stosowane jest podej Scie i wrarliwoSd specyficzna dla

socjologii. Pierwszy obszar to nauka o komunikowanig a drugi to nauki polityczne, ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem studi6w nad samorzqdem terytorialnym. Uwagg zwraca to, 2e

poszczeg6lne publikacje z przedstawionego dorobku dotycz4 oddzielnych temat6w, kt6re

pozornie mogq wydawai si9 od siebie oderwana. Jednak wszystkie razem stanowi4 doptywy

nurtu, kt6ry pneloiryl si9 na gl6wne osiqgnigcie - czyli badanie nowatorskiej metody badai

spolecznych. Metody, kt6ra z jednej strony dotyczy szerzej rozumianego komunikowania, a

z drugiej polityki, w kt6rej przecie2 komunikowanie odgrywa coraz wigksz4 rolg.

Waine jest tu podkreSlenie, 2e badania szczeg6lowych problem6w zwi4zanych z

pokrewnymi &iedzinami, daje mozliwo6d uchwycenia istoty danych zjawisk, co poZniej

bardzo wyraznie pomaga w tworzeniu og6lnego obrazu. Jedli chodzi o naukQ o

komunikowaniu, przedmiotem badan byly tak odmienne obszary, jak komunikacja

kryzysowa czy aktyvnoS6 polityk6w lokalnych w mediach spoleczno6ciowych.

WigkszoSd badari dotyczy konkretnych problem6w, zas kuiAe z nich wnosi jakied

interesuj4ce spojrzenie i ciekawe dane dotycz4ce badanego zjawiska. To z jednej strony

wybory samorz4dowe i zwr6cenie uwagi na ich cechg, okre6lan4 przez autora bardzo trafriie

jako "politonalno66". Ujgcia takie pozwala na dostrze2enie wielu zjawisk nieoczywistych dla

innych badaczy tego obszaru. Zwiqzane z tym tematy to reelekcja wlodarzy wybieranych w

bezpofrednich wyborach, czy postawy 2yciowe aktywist6w partyjnych mlodzie26wek.

Generalnie w dzialalno$ci doktora Lukasza Kubisz-Muly widoczne jest dobre

przygotowanie oraz rzetelnoSi metodologiczna. Nie s4 one jednak przeszkod4 przy pr6bach



tym uchwycenia istoty zjawisk, co przecie2 zdarza sig niejednokrotnie. Uwagg zwraca

pewna ostroznosd w umigdzynarodowieniu efekt6w swoich bada6. wypada miei nadziejg,

ze uzyskanie statusu samodzielnego pracownika naukowego pozwoli zmienid to podejscie.

Na pewno trzeba docenii samodzielnoi6 w podejmowanych inicjatywach i
elastycmosi w dobrze temat6w. warto tez doceni(, plzyrviagartte do konkretu, kt6re sprawia,

ze tworzenie szerszych obraz6w jest podejmowane dopiero po doglgbnym przestudiowaniu

konkretnych przpadk6w.

Podsumowuj4c, dr hab. Jaroslaw Flis stw.ierdzil, 2e przedstawiony dorobek w pelni

uzasadniania nadanie kolejnego stopnia naukowego. ,,Trzeba mie6 nadziejg, ze autor

dorobku, wchodz4c na kolejny szczebel kariery naukowej, wykorzysta zebrane dotychczas

doSwiadczenia do pocz5mienia kolejnych odwaZnych krok6w - tym samym przyczyniaj4c si9

do lepszego zrozumienia dzialania spoleczeristwa, w szczeg6lnosci polskiego, jesli chodzi o

politykg lokaln4 i komunikacjg polityczn4".

Dr hab. Ryszard Cichocki ocenil dorobek naukowy dr. tr-ukasza Kubisz-Muly jako

wystarczaj4cy pod wzglgdem iloSciowym, co pozwala uzna6 dorobek naukowy za

spelniaj4cy minimalne wymagania do rozpoczgcia dalszych krok6w w postgpowaniu.

Prof. dr hab. Irena Machaj ocenila dorobek naukowy kandydata jako stosunkowo

niewielki, zwairywszy na 12 lat pracy na stanowisku adiunkta. Dodal4 ze dane liczbowe

oraz charakter prac naukowych podala na podstawie informacji umieszczonych przez artton

w ,,Wykazie osi4gnigi", kt6ry stanowi czgS6 dokumentacji postgpowania habilitacyjnego. W

Jej przekonaniu przedloZenie do oceny w toku postgpowania habilitacyjnego tylko

wybranych prac naukowych jest dzialaniem Swiadomym i celowym dr. Lukasza Kubisz-

Muty, bowiem z tpul6w brakujqcych publikacji wnosi, 2e maj4 one niesocjologiczny, ale

politologiczry charakter (5 artykul6w w czasopismach, l0 artykul6w w monografiach i I

skrypt-l4cznie 16 pozycji, czyli polowa jego dorobku naukowego).

Dr hab. Renata Suchocka podkre5lila ze ocena dotycz4ca pozostalych osi4gnig6

naukowo-badawczych habilitanta, w tym przede wszystkim publikacji naukowych, nie jest

latwa. Ujawniane w dorobku obszary zainteresowai naukowych habilitanta obejmuj4

socjologig polityki (badani a dotycz4ce zachowari wyborczych w wyborach samorz4dowych i

badania dotycz4ce partii politycmych) niekiedy politologii oraz metodologig badan

spoleczrych.

Maj4c na uwadze aspekt ilo5ciowy, mo2na uznai dorobek za wystarczzj4cy, jednakze

pewne wqtpliwo6ci pojawiaj4 sig przy ocenie jakoSci tego dorobku. Za dzialalnoS(, naukow4

uzyskal dwie nagrody Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej, lecz obie ponad l0
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lat temu. Maj4c na uwadze fakt, 2e pewnymi wskaznikami ztaczeria tego dorobku i jego

widoczno5ci w naukowym drodowisku jest Impact Factor wedlug listy Joumal Citation

Reports oraz liczba cytowari, naleZy stwierdzii, zejest to dorobek dodd skromny.

Czg56 publikacji ma charakter raczej politologiczny niz socjologiczny, czyli taki, kt6ry

wskazywalby na spoleczne uwarunkowania dojdcia do wladzy i jej sprawowania.

AktywnoSd konferencyjna kandydata, na kt6r4 sklada siE wygloszenie referat6w na 13

krajowych konferencjach, zostala oceniona jako skromna przez wszystkich czlonk6w

komisji. Habilitant nie pozyskiwal takZe grant6w badawczych, ani nie kierowal i nie bral

u&ialu w projektach badawczych. Kierowal jedynie dwoma lokalnymi badaniami exit poll

w Bielsku-Bialej realizowanymi po wyborach samorzqdowych w 2006 i 2014 r., prq czym

projekty te nie mialy, jak stwierdzil dr hab. Piotr Jabkowski, w og6le charakteru naukowego

i mialy jednoznacznie lokalny charakter. Dr Lukasz Kubisz- Mula nie uczestriczyl teZ w

staZach zagranrcmych.

Dr hab. Marcelina Zuber okreSlila dzialalno6i badawcz4 habilitanta jako skromnq i

maj4c4 charakter zdecydowanie lokalny, bowiem ,,nie jest On czlonkiem krajowych czy

migdzynarodowych zespol6w badawczych, nie uczestniczyl tez vr za$arrLcmych ani w
migdzynarodowych konferencjach naukowych. Zaznaczyl4 ze ,dzialalno6d badawcza,

Doktora Kubisz Muly zostala doceniona przez wladze Jego macierzystej uczelni: otrzymal on

dwukronrie nagrodg Rektora ATH w Bielsku Bialej za dzialalnoSi naukow4 i naukowo-

wydawnicz4".

Dr hab. Jacek Haman powie&ial, ze ,pozostale publikacje habilitanta" choi nie maj4

jakiegoS szczeg6lnego cigzaru gatunkowego, sA rzetelne, a ich liczba Swiadczy o jego stalej

aktywno6ci naukowej. Niepokoi natomiast ich nikla cytowalnoSi, na co wplyw z pewnoSci4

ma fakl, ze habilitant publikowal gl6wnie w pracach zbiorowych i wydawnictwach o

charakterze lokalnym. Niepokoi r6wnie2 bardzo niski poziom ,,umigdzynarodowienia" pracy

naukowej habilitanta - ograriczaj4cy sig w zasadzie do opublikowania (w polsce) kilku

tekst6w w jgzyku angielskim oraz (nieopisanego w autoreferacie blizej) udzialu w programie

Erasmus - poza tym brak jest danych o udziale w projektach migdzynarodowych (ak i zreszt4

o udziale w jakichkolwiek projektach badawczych o charakterze ponadlokalnym, nawet w

skali kraju), konferencjach migdzynarodowych czy jakichkolwiek innych formach wsp6lpracy

migdzynarodowej".

Pomimo tych dosffze2onych mankament6w i lokalnego wymiaru dorobku, komisja

habilitacyjna wigkszosci4 glos6w uznal4 2e dorobek publikacyjny dr. Kubisz-Muly jest

ilo6ciowo i merytorycznie macz4cy i spelnia wymagani a art. 16 ust. 1 ustawy.



Dzialalno56 dydaktyczna i organizacyjna

Dzialalno5i dydaktycma habilitanta obejmuje prowadzenie r6lnorodnych zaj96 - od

statystyki, Wprz.ez demografig, metodologig, po zajgcia z zakresu socjologii polityki' opinii

publicmej, komunikacji, socjologii organizacji i zatz4dzani4 polityki, prawa'

wsp6lczesnych doktryn politycmych, podstaw socjologii, socjotechniki, a takze wyklad

monograficmy po6wigcony opinii publiczne, promotorstwo 22 prac licencjackich z

socjologii; wspolorganizowanie kierunku studi6w oraz autorstwo proglamu studi6w

podyplomowych, a takle autorstwo skryptu po5wiEconego komunikacji i mediom masowym

w polityce, dwukrotne sprawowanie opieki naukowej nad studentami w ramach praktyk

terenowych, udzial w projekcie Erasmus +, w ramach ll6rego dr tr-ukasz Kubisz-Mula

prowadzil 3 przedmioty w jgzyku angielskim oraz pelnienie firnkcji wsp6lopiekuna Kola

Naukowego socjolog6w. Dzialalnodd dydaktyczna zostala po4tywnie oceniona przez

czlonk6w komisji. Prof. dr hab. Irena Machaj podkre llila, 2e ,jedynie dzialalnoS6

dydaktyczna Habilitanta jest silniej zwiqzarra z socjologi4".

Dr hab. Marcelina Zuber stwierdzila, i2 odnotowad nalezy intensywn? dzialalnosd

dydaktyczn4 habilitant4 pamigtajqc jednak, i2 ma on niewielkie doSwiadczenie w kierowaniu

pracami badawczymi student6w i mlodych sta:zem badaczy.

Komisja na o96l pozypvnie ocenila takze dzialalnos6 popularyzatorsk4 habilitanta,

kt6ry byl wsp6lorganizatorem jednej konferencji naukowej, byl czlonkiem komitetu

zalo2ycielskiego Stowarzyszenia socjologicznego w Bielsku-Bialej, do kt6rego nalezal w

latach2002-2014 w ramach popularyzacji nauki wyglosil dwa publiczne wyklady'

Brak jest informacji o pelnieniu przez habilitanta innych firnkcji administracyjnych

cq orgtizacyjnych na uczelni. Jak zauwu2yla prof. Irena Machaj - nie nale2y do

stowarzyszeri o zasiggu szerszym niZ lokalne, chodby do PTS-u'

Wedtugdrhab.RenatySuchockiejwramachinnychosi4gnig6,kl6remoinaw

rrrrIzrT]w stopniu uznai za dorobek popularyzatorski oraz wsp6lpraca z otoczeniem

spolecznym, wymieni6 moirra wygloszenie dw6ch wyklad6w w ramach Bestwiriskich

Spotkari Socjologicznych oraz dni otwartych ATH, kierowanie dwoma projektarni - exit poll

w wyborach samorz4dowych w Bielsku-Bialej oraz wsp6lautorstwo jednej ekspertyzy:

,,socJoMAPA, czyli miasto Bielsko-Biala i jego przestrzeri w ocenie mieszkanc6w", 15

recenzji manuskrypt6w dla czasopisma student6w i doktorant6w, a takze czlonkostwo

komitetu zalo2ycielskiego Stowarzyszenia Socjologicznego w Bielsku-Bialej'
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Dr hab. Marcelina Zuber ocenila dzialalnoSd popularyzatorsk4 i organizacyjnq dr.

Kubisz-Muty jako niezbyt imponuj4cq i maj4c4 charakxer lokalny.

Podsumowujqc, w trakcie dyskusji cdonkowie komisji, uwzglgdniaj4c kontekst

instytucjonalny, w kt6rym dziala kandydat, pozytywnie ocenili aktywnosd organizacyjn4

oraz dydaktyczn4 habilitanta oraz jego wklad w popularyzacjg dyscypliny.

Wnioski koricowe

Dr hab. Marcelina Zuber stwier&il4 2e: ,,Monografia doktora Lukasza Kubisz-

Muly ... zaprezentowana jako osi4gnigcie badawcze jest dzielem obszemym, solidnym i

sarnodzielnym, 6wiadcz4cym o opanowaniu warsztatu badawczego. Pozostale dzialania

Dollora Kubisz Muly odzwierciedlaj4 jego umiejgtnodi podejmowania samodzielnych

zaAah badawczych, a talde gotowo66 angaZowania si9 w popularyzacjg nauki. Dollor

Kubisz - Mula spelnia w stopniu podstawowym wymogi staudane przez ustawg osobom

ubiegaj4cym sig o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Wnoszg o dopuszczenie Go

do dalszych etapow postgpowania habilitacyjnego".

Dr hab. Jacek Haman uznal, 2e ,,osi4gnigcie habilitacyjne" ,,w dostatecmym stopniu

spelnia ona kryteia ,,masntego wkladu autora w rozw6j dyscypliny naukowej", a takte, ze

Habilitant spelnia r6wnie2 kryterium ,,istobrej aktywno5ci naukowej", a tym samym 2e widzi

podstawy, by komisja habilitacyjna rekomendowala wla5ciwej Radzie podjgcie uchwaly o

nadaniu dr Lukaszowi Kubisz-Mule stopnia doktora habilitowanego".

Dr hab. Piotr Jabkowski: ,,Bior4c pod uwagg zgloszone w4tpliwodci i zasadnicze

uwagi krytyczne formulowane wobec monografii habilitacyj nej, jak r6wnie2 oceng dorobku

towarzysz4cego kandydata stwierdzam, D osiqgnigcia te nie wypelniaj4 kryteri6w

zawartych w ustawie ... orcz w rozporz4dzeniu MNiSW w sprawie kryteri6w oceny

osiqgnig6 osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wnioskujg zatem

o odmowg nadania dr. tr ukaszowi Kubisz-Mule stopnia doklora habilitowanego w dziedzinie

nauk spolecznych w dyscyplinie socjologia".

Dr hab. Jaroslaw Flis: ,,Podsumowuj4c, przedstawiony dorobek w pelni uzasadniania

nadanie kolejnego stopnia naukowego. Trzeba miei nadziejg, 2e autor dorobku, wchod?4c na

kolejny szczebel kariery naukowej, wykorzysta zebrane dotychczas dodwiadczenia do

poczynienia kolejnych odwaZnych krok6w - tym samym przyczqaiqc sig do lepszego

zxozumienia dzialania spoleczeristw4 w szczeg6lno6ci polskiego, jedli chodzi o politykg

lokalnq i komunikacjg polityczn4".

1.,8-1.,...2p-1.
Socjologii



Dr hab. Ryszard cichocki: ,,podsumowui4c, dorobek dr Lukasza Kubisz-Mula spelnia
w moim przekonaniu minimalne wymagania niezbgdne do podjgcia dalszych krok6w
postgpowania habilitacyjnego, o co niniejszym wnioskujg".

Prof. dr hab. Irena Machaj: ,,W dwietle wskazanych wy2ej prac naukowych,

aktywnosci i obszar6w dzialan dra Lukasza Kubisz-Muly trzeba stwierdzi 6, 2e odmacza, siE

On relatywnie (w por6wnaniu z innymi kandydatami do stopnia naukowego dr hab.) sk4pym

dorobkiem publikacyjnym w zakesie socjologii, nisk4 akty'r,nosci? naukow4 organizacyjnq

oraz dydaktyczn4 kt6re ponadto maj4 zdecydowanie lokalny charakter',.

Dr hab. Renata suchocka pomimo pozytywnej oceny czgsci dokonan habilitanta
bior4c pod uwagg obowi4zui4ce przepisy uwu2al4 2e wklad habilitanta w rozw6j nauk

spolecznych, a w szczeg6lnosci socjologii nie jest znacz4cy, a dorobek naukowy nie spelnia

wszystkich wymagan niezbgdnych do nadania mu stopnia doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk spolecznych, w dysclplinie socjologia.

Bior4c po uwagg zar6wno oceny rozprawy habilitacyjnei, jak i pozostalego dorobku
naukowego, dzialalnosd dydaklyczn4 i organizacyjn4 wigkszosi czlonk6w komisji vzttil4 ze

zostaly spelnione przewidziane ustaw4 kryteria dla osoby ubiegai4cej sig o nadanie stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie socjologia. Komisja
wnioskuje do Rady Instytutu Socjologii UAM o nadanie Doklorowi tr ukaszowi Kubisz-

Mule stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzine nauk spolecznych w
dyscyplinie socjologia. z,a nadaniem opowiedzialy sig 4 osoby, przeciw - 3, nie oddano
glos6w wstrzymuj 4cych sig.
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