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1. Formalna podstawa wykonania recenzji 

Pismo Dziekana Wydziału Zarządzania  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, dra hab. inż. Marka Dudka, prof. uczelni z dnia 8.02.2021 r. 

 

2. Ocena doboru problematyki badawczej i tematu rozprawy 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska dotyczy ważnego i aktualnego 

zagadnienia: innowacyjności uczelni wyższych, która warunkowana jest wieloma czynnikami, 

zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. W pracy skoncentrowano się na wpływie 

otoczenia kulturowego, stanowiącego jeden z elementów wymiaru socjokulturowego 

makrootoczenia organizacji. Słusznie przyjęto założenie, że kluczowe czynniki innowacyjności 

uczelni są zależne również od cech charakterystycznych danego społeczeństwa. 

Tak zdefiniowany problem badawczy jest wyzwaniem ambitnym, zarówno z uwagi na 

przedmiot, podmiot, jak i zasięg przestrzenny badania. Przedmiotem w pracy jest zagadnienie 

innowacyjności uczelni wyższych w kontekście otoczenia kulturowego, zorientowane na 

determinanty warunkujące wysoki poziom innowacyjności. Podmiotem badawczym w pracy 

są europejskie uczelnie wyższe. Problem jest niszowy, ponieważ uczelnie są złożonymi 

i nietypowymi podmiotami o cechach administracji, korporacji, federacji i urzędu.   
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Pojęcie innowacji do ekonomii wprowadził Joseph Schumpeter w latach 30 XX wieku1. 

Innowacyjność uznał za jedną z najważniejszych cech przedsiębiorstwa, która determinuje jego 

pozycję na rynku, poprzez zaburzenie stanu równowagi rynkowej. Schumpeterowskie 

podejście do innowacji ograniczało się przede wszystkim do innowacji produktowych oraz 

procesowych i dotyczyło przedsiębiorstw produkcyjnych. We współczesnym podejściu 

innowacje mogą obejmować wszystkie procesy biznesowe i być wdrażane we wszystkich 

typach organizacji, które w coraz większym stopniu funkcjonują analogicznie jak organizacje 

biznesowe. Obecny rynek edukacyjny również stał się rynkiem konkurencyjnym, na którym 

szkoły i uczelnie wyższe muszą walczyć o klienta, jakim jest uczeń czy student. W przypadku 

szkół wyższych problem innowacyjności ma jeszcze drugi wymiar, wynikający ze zmiany 

postrzegania znaczenia i roli uczelni we współczesnej gospodarce. Od uczelni oczekuje się nie 

tylko jakości w odniesieniu do kształcenia studentów i prowadzonych prac badawczych, ale 

również innowacyjności, której efektem jest komercjalizacja własnych wyników badań. 

Innowacyjność powinna zatem cechować również uczelnie wyższe. Niestety praktyka 

pokazuje, że poziom innowacyjności wielu uczelni w różnych krajach jest jeszcze niski. 

Potrzeba ta została zauważona przez Doktoranta, co znalazło odzwierciedlenie w koncepcji 

i tytule pracy doktorskiej oraz w poszczególnych jej rozdziałach. W tym kontekście wybór 

tematu rozprawy oraz problematyki badawczej uznaję za zasadny i ważny. 

Recenzowana praca ma charakter teoriopoznawczy i utylitarny. Z perspektywy 

teoretyczno-poznawczej praca jest ważna, ponieważ ukierunkowana jest na określenie 

kluczowych determinant innowacyjności europejskich uczelni wyższych. Równie istotna jest 

perspektywa utylitarna – doskonalenie procesów zarządzania uczelniami, w szczególności 

tworzenie strategii rozwoju uczelni, w której zostaną uwzględnione różnice w kulturze 

organizacyjnej, wynikające z kultury danego kraju. 

Reasumując: 

− temat (tytuł) rozprawy doktorskiej został sformułowany jednoznacznie, w sposób 

zrozumiały, z jednoczesnym zasygnalizowaniem podjętego problemu badawczego; 

−  zainteresowanie badaną problematyką i uczynienie jej przedmiotem pracy doktorskiej 

jest ambitnym i budzącym ciekawość poznawczą wyzwaniem, którego rozwiązanie 

może być postawą do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk 

o zarządzaniu i jakości; 

                                                 
1 J.A. Schumpeter, Business Cycles, McGraw Hill, NewYork 1939. 
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− dobór problematyki i tematu rozprawy stanowią silną stronę recenzowanej rozprawy 

doktorskiej. 

 

3. Ocena celów i hipotez badawczych 

W pracy przyjęto jeden cel główny oraz postawiono jedną hipotezę badawczą. Celem 

głównym rozprawy była „… identyfikacja kluczowych czynników sukcesu innowacyjności 

europejskich uczelni wyższych” (s. 8).  W hipotezie głównej założono, że „…  kluczowe czynniki 

sukcesu innowacyjności europejskich uczelni wyższych są związane z charakterystykami 

społeczeństw o niskim dystansie władzy oraz wysokim przyzwoleniu” (s. 134). Hipotezę 

doprecyzowano poprzez postawienie 15 pytań badawczych.  

Przyjęte cel i hipoteza główna oraz postawione pytania badawcze zostały sformułowane 

w sposób jasny i zrozumiały. Są ściśle powiązane z tytułem rozprawy i określają zakres 

realizowanych kolejno etapów badań. Ułatwia to dokonanie oceny, czy poczynione założenia 

zostały w pracy zrealizowane. 

Reasumując, rozprawę doktorską od strony postawionych celów, hipotez i pytań 

badawczych oceniam  pozytywnie. 

 

4. Ocena zakresu rozprawy, źródeł informacji i metod badawczych 

Przyjęty tytuł, cele i hipotezy badawcze wyznaczyły zakres pracy, którym była 

problematyka determinantów innowacyjności uczelni wyższych. 

Zakres podmiotowy:  obejmował uczelnie wyższe. 

Zakres przedmiotowy: determinanty innowacyjności uczelni wyższych. 

Zakres przestrzenny: 30 krajów europejskich. 

Zakres czasowy badania głównego: maj-czerwiec 2020. 

Głównymi źródłami informacji były: literatura przedmiotu oraz wyniki badań i analiz 

własnych, prowadzone metodą badania dokumentów (desk research) oraz metodą ankietową  

z wykorzystaniem strukturyzowanego kwestionariusza ankiety. 

Literatura przedmiotu obejmuje 240 pozycji bibliograficznych (przede wszystkim 

pozycje zwarte oraz artykuły w czasopismach, głównie w języku angielskim). Cytowana 

literatura obejmuje dziedzinę nauk społecznych, w szczególności nauki o zarządzaniu i jakości. 

Dobór literatury oraz zakres jej cytowania uznaję za prawidłowy – umożliwił realizację 

przyjętych założeń badawczych.  
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Przeprowadzone badania własne, przede wszystkim sposób prowadzenia badań, 

zastosowane narzędzia badawcze oraz przeprowadzone analizy wyników badań nie budzą 

zastrzeżeń – można uznać je za rzetelne i wiarygodne. Część badawcza została oparta na 

metodach ilościowych. Badanie główne zostało poprzedzone badaniem wstępnym, określonym 

w pracy mianem pre-badania, które umożliwiło sformułowanie hipotezy i pytań badawczych. 

W rozprawie doktorskiej stosowano różne metody badawcze, m.in.: regresję 

wielokrotną, Test Shapiro-Wilka, wykres rozrzutu, ankietę. Dobór metod badawczych można 

uznać za właściwy. 

Podsumowując: 

− zastosowanie w procesie badawczym szerokiego „wachlarza” metod, technik i narzędzi 

badawczych świadczy o bardzo dobrym warsztacie metodycznym Doktoranta; 

− przeprowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej badania własne – empiryczno-

analityczne, stanowią również silną stronę recenzowanej rozprawy doktorskiej. 

 

5. Ocena układu i treści pracy 

Doktorant przedstawia wyniki swoich badań i analiz na 274 stronach maszynopisu, 

gdzie 268 stron stanowi część podstawową rozprawy, a pozostałe strony stanowią załącznik. 

Praca składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów zasadniczych, podsumowania, 

bibliografii oraz spisu tabel, grafik i wykresów. Część zasadnicza pracy zawiera 37 tabel, 5 

rysunków oraz 7 wykresów. Integralną część rozprawy jest załącznik – kwestionariusz ankiety.  

Przyjęty układ pracy można uznać za prawidłowy, ale nie optymalny, z uwagi na duże 

dysproporcje pomiędzy rozdziałami – najdłuższy rozdział liczy 73 strony (rozdział 2), 

a najkrótszy 9 stron (rozdział 6). Pewien niedosyt budzi też podsumowanie pracy, które liczy 

1,5 strony.  

Rozdziały 1-2 stanowią podbudowę teoretyczną rozprawy doktorskiej a rozdziały 3-6 

stanowią część praktyczną, w których opisano wyniki badań empirycznych oraz zawarto wyniki 

procesu weryfikacji hipotezy badawczej wraz z dyskusją i implikacjami. 

We wprowadzeniu określono rolę uczelni wyższych we współczesnej gospodarce, 

przedstawiono cel pracy oraz syntetycznie scharakteryzowano poszczególne rozdziały 

rozprawy. Wprowadzenie budzi pewien niedosyt. Zabrakło w nim przekonującego 

uzasadnienia wyboru tematu rozprawy doktorskiej oraz określenia luki wiedzy w teorii nauk 

o zarządzaniu i jakości. Nie wpływa to jednak negatywnie na ocenę pracy, ponieważ obydwa 

wskazane elementy zostały właściwie opisane w zasadniczej części pracy. 
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Rozdział pierwszy – „Innowacyjność a kultura ” liczy 32 strony. W rozdziale tym 

Doktorant przedstawił główne zagadnienia dotyczące problematyk innowacyjności i kultury 

kraju oraz zależności łączących je z organizacjami. Umiejętnie połączył uwarunkowania na 

poziomie makro z zachowaniami na poziomie mikro. W rozdziale w pierwszej kolejności 

przeprowadzono analizę definicyjną pojęć innowacyjności i innowacji, w efekcie której 

przyjęto na potrzeby pracy definicję innowacyjności uczelni wyższych jako „skłonność uczelni 

wyższych do wytarzania, wdrażania oraz absorpcji innowacji”, zaznaczając zarazem, że 

w pracy główna uwaga będzie koncentrowana na innowacjach kreatywnych (przełomowych, 

pionierskich), a nie imitujących. Mankamentem tej części pracy jest brak odwołania się do 

dorobku J.A. Schumpetera, który uważany jest za prekursora teorii innowacji w naukach 

ekonomicznych. 

Następnie opisano koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczego, który 

z definicji uznaje się za uczelnię o bardzo wysokim poziomie innowacyjności. Można 

traktować ją jako swoisty model uczelni innowacyjnej. Podano zasadnicze wskaźniki przydatne 

w ocenie potencjału uczelni, tj.: przywództwo i zarządzanie, potencjał organizacyjny, 

nauczanie i uczenie się przedsiębiorczości, przygotowanie i wspieranie przedsiębiorców, 

cyfrowa transformacja, wymiana wiedzy i współpraca, międzynarodowość oraz pomiar 

wpływu wdrożonych mechanizmów i praktyk, do których odniesiono zidentyfikowane w pracy 

czynniki sukcesu innowacyjności europejskich uczelni wyższych.  

W dalszej części rozdziału przedstawiono podstawowe determinanty innowacyjności 

organizacji – poziom mikro oraz determinanty innowacyjności krajów – poziom makro. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie opracowano dotychczas uznanej koncepcji, która 

wyjaśniałaby kulturowe uwarunkowania innowacyjności organizacji. W pracy punktem 

wyjścia do oceny zależności pomiędzy innowacyjnością kraju a jego kulturą była koncepcja 

opisu kultury opracowana przez G. Hofstede’a, w której wyróżniono cztery wymiary kultury: 

dystans władzy, indywidualizm, męskość oraz unikanie niepewności, rozszerzone z czasem 

o dwa dodatkowe wymiary – orientację długoterminową oraz przyzwolenie. W każdym 

wymiarze określono wartości liczbowe dla badanych krajów. 

W końcowej części rozdziału dokonano również oceny wpływu kultury kraju na 

działające w nim organizacje, z której wynika, że na podstawie analizy wartości kulturowych 

na poziomie makro możliwe jest zidentyfikowanie czynników sukcesu innowacyjności na 

poziomie mikro, w tym również uczelni wyższych. Wykazano także, że nikt do tej pory nie 

podjął się zidentyfikowania kulturowych czynników sukcesu innowacyjności organizacji, 

jakimi są uczelnie wyższe. Zidentyfikowano w ten sposób lukę badawczą. 
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Mocną stroną tej części pracy jest prawidłowe (logiczne i uzasadnione) przedstawienie 

poszczególnych zagadnień, wraz z bardzo bogatym opisem bibliograficznym. 

Rozdział drugi – „Wymiary kultury oraz wskaźnik innowacyjności” – liczy 73 strony. 

Można wyróżnić w nim dwie części. W pierwszej scharakteryzowano sześć wymiarów kultury 

określonych przez Hofstede’a. Każdy wymiar zdefiniowano, określono wartości wskaźnika dla 

30 krajów europejskich, dokonano analizy wartości wskaźników, określono różnice pomiędzy 

społeczeństwami w krajach o niskich i wysokich wartościach wskaźnika oraz dokonano analizy 

wpływu danego wskaźnika na poziom innowacyjności danego kraju. W drugiej części rozdziału 

opisano kompleksową miarę innowacyjności krajów europejskich – Summary Innovation Index 

(SII), wskaźnika który został wykorzystany w badaniach własnych. Szczegółowo 

scharakteryzowano 10 tzw. wymiarów innowacyjności. 

Przedstawione w rozdziale treści stanowią ważny przyczynek do badań empirycznych 

– wymiary kultury stanowić będą zmienne objaśniające, natomiast wskaźnik innowacyjności 

SII odzwierciedlał będzie zmienną objaśnianą. Rozdział ten zasługuję na wysoką ocenę. 

Rozdział trzeci – „Metodologia” – liczy 55 stron. W rozdziale tym Doktorant 

w pierwszej kolejności przedstawił metodykę badania, w której wyróżnił dwa badania, wstępne 

(tzw. pre-badanie) – oparte na danych wtórych i główne – oparte na danych pierwotnych. Celem 

pre-badania było określenie hipotezy i pytań badawczych oraz stworzenie narzędzia 

badawczego. Celem badania głównego – zweryfikowanie hipotezy oraz znalezienie 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

W dalszej części rozdziału przedstawiono wyniki badania wstępnego, w którym 

zbadano wpływ wymiarów kultury 30 krajów europejskich na ich innowacyjność. Na 

podstawie analizy normalności rozkładów, zależności liniowych oraz modelu regresji 

wielokrotnej ustalono, że wpływ na innowacyjność badanych krajów europejskich mają tylko 

dwie zmienne (dwa wymiary): dystans władzy – wpływ negatywny oraz przyzwolenie – wpływ 

pozytywny. Zbudowany model regresji wielokrotnej jest istotny statystycznie i dobrze 

dopasowany do danych. Oprócz analizy kompleksowego wskaźnika innowacyjności, zbadano 

również zależności (korelacje) pomiędzy wyróżnionymi 10-cioma wymiarami innowacyjności 

a istotnymi wskaźnikami wymiarów kultury. Uzyskano w ten sposób empirycznie 

udowodnioną ścieżkę pomiędzy poziomami mikro i makro. Pozwoliło to na sformułowanie 

głównej hipotezy badawczej. 

W dalszej części rozdziału opracowano narzędzie badawcze głównego badania oraz 

dokonano wyboru populacji badawczej. W oparciu o treści przedstawione w rozdziale 2 

recenzowanej rozprawy przygotowano kwestionariusz badawczy składający się z 15 pytań 
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zamkniętych i 2 pytań ogólnych/metryczkowych. Do każdego pytania przypisany został 

potencjalny czynnik sukcesu innowacyjności europejskiej uczelni wyższej. Wyróżniono w ten 

sposób 15 potencjalnych czynników sukcesu. Łącznie do badania wybrano 58 uczelni 

wyższych z 30 krajów, które podzielono na trzy grupy – od bardziej innowacyjnych do najmniej 

innowacyjnych. Dla każdego kraju określono dwie miary: krajową miarę innowacyjności 

uczelni wyższych (IUW) oraz miarę kulturowej predyspozycji do innowacyjności (KPI), aby 

wykazać statystycznie, że można oczekiwać identyfikacji kluczowych czynników sukcesu 

innowacyjności europejskich uczelni wyższych przy pomocy pytań badawczych 

sformułowanych w oparciu o badania nad kulturą krajów. Zarówno proces tworzenia narzędzia 

badawczego, jak i dobór populacji badawczej można uznać za metodycznie poprawny. 

W końcowej części rozdziału opisano metodę badawczą badania głównego. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że badanie główne objęło 18000 pracowników naukowych 

i badawczych z 58 uczelni wyższych z 30 krajów europejskich. Rozdział ten oceniam również 

bardzo wysoko. 

Rozdział czwarty – „Rezultaty” liczy 22 strony. W tej części pracy Doktorant prezentuje 

wyniki badania głównego. Zaczyna od opisu przebiegu badania. Do rozesłania 

spersonalizowanych wiadomości e-mail do 18000 osób wykorzystano narzędzie GMass. 

Ostatecznie otrzymano 1118 wypełnionych kwestionariuszy, co przy założonym 

maksymalnym błędzie statystycznym na poziomie 3%, zapewniło reprezentatywność próby 

badawczej. Następnie przedstawia najważniejsze ustalenia z przeprowadzonego badania wraz 

z pogłębioną analizą zidentyfikowanych kluczowych czynników sukcesu innowacyjności  

europejskich uczelni wyższych – oceniano siłę wpływu poszczególnych czynników na 

innowacyjność. Finalnie wyróżniono osiem kluczowych czynników sukcesu innowacyjności, 

z których pięć związanych jest z wysokim przyzwoleniem, a trzy z niskim dystansem władzy. 

Tym samym potwierdzono postawioną hipotezę badawczą.  

W rozdziale opracowano również kulturowy model zarządzania innowacyjnością 

uczelni wyższej, przy zastosowaniu regresji wielokrotnej, który oparto na trzech najsilniejszych 

czynnikach sukcesu: 1) Aspiracje pracowników wyższe niż ich dotychczasowa pozycja 

społeczna, 2) Optymizm panujący na uczelni wyższej, 3) Oczekiwanie przez przełożonego 

podejmowania własnych inicjatyw badawczych. Opracowany model wyjaśnia ponad 75% 

innowacyjności uczelni wyższych mierzonych miarą IUW. W tej części pracy wkradł się błąd. 

Innowacyjność mierzona była opracowaną miarą innowacyjności uczelni wyższych (IUW), 

a w opisie modelu jako zmienną objaśnianą wskazano wskaźnik Summary Innovation Index – 

s. 187. 
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Pomimo zgłoszonych uchybień, rozdział ten zasługuję na najwyższą ocenę. 

Zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu innowacyjności europejskich uczelni wyższych 

oraz opracowany kulturowy model zarządzania innowacyjnością uczelni wyższej traktuję jako 

najważniejsze osiągnięcia Doktoranta, które można uznać za jego znaczący wkład w rozwój 

teorii nauk o zarządzaniu i jakości. Ma on również największe znaczenie dla całości rozprawy. 

Rozdział piąty – „Dyskusja” liczy 32 strony. W tej części pracy Doktorant 

przeprowadza syntetyczną analizę, w której łączy nową wiedzę (określoną na podstawie badań 

własnych) z ugruntowaną, opisaną w literaturze dziedzinowej – w podbudowie teoretycznej 

pracy. Przeprowadzona dyskusja jest metodycznie poprawna. 

W rozdziale szóstym przedstawiono zasadnicze implikacje rezultatów 

przeprowadzonych badań w praktyce zarządzania, określono ograniczenia procesu badawczego 

oraz wskazano kierunki dalszych badań. Treści te można było zamieścić w podsumowaniu 

pracy, w którym przedstawiono jedynie najważniejsze ustalenia pracy. Z pewnością 

zmniejszyłoby to dysproporcje w układzie pracy. 

Reasumując, układ pracy uznaję za poprawny, ale nie w pełni optymalny. Poprawny, 

ponieważ przyjęty układ pracy pozwala ukazać problematykę badawczą oraz odpowiedzieć na 

postawione cel i pytania badawcze. W przyjętym rozumowaniu sekwencja prezentowanych 

treści jest właściwa. Nie w pełni optymalny – z uwagi na niewłaściwą strukturę pracy. W moim 

przekonaniu najbardziej optymalny byłby podział na pięć rozdziałów zasadniczych. 

 

6. Ocena merytoryczna pracy 

 W mojej ocenie całość postępowania badawczego i osiągnięte rezultaty stanowią 

podstawę do nadania mgr Michałowi Rysiowi stopnia doktora nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

 W szczególności uważam, że: 

− podejście Doktoranta do badanej problematyki w perspektywie aktualnej wiedzy jest 

prawidłowe i odpowiada regułom pracy naukowej. Doktorant przedstawiając kolejne 

zagadnienia, nawiązuje do dotychczasowego dorobku nauk o zarządzaniu 

i potrafi odpowiednio posiłkować się nim podczas własnej pracy badawczej. 

− ujęcie tematyki badań jest aktualne. Dotyczy zagadnień, które w dalszym ciągu 

wymagają rozpoznania. Doktorantowi udało się określić lukę poznawczą, co stanowi 

oryginalny problem badawczy podjęty w rozprawie. 
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− cel główny postawiony w pracy został zrealizowany, a hipoteza potwierdzona. 

Analizowane zagadnienia zostały wyczerpująco udokumentowane i uzasadnione 

wynikami badań własnych. Przeprowadzona analiza ma charakter holistyczny. Wyniki 

badań są wiarygodne i potwierdzają przyjęte założenia badawcze. 

− najważniejszym osiągnięciem naukowym w recenzowanej pracy jest zidentyfikowanie 

kluczowych czynników sukcesu innowacyjności europejskich uczelni wyższych oraz 

opracowanie kulturowego modelu zarządzania innowacyjnością uczelni wyższej.  

− wnioski wynikające z przeprowadzonych przez Doktoranta badań mogą okazać się 

również interesujące i pouczające dla praktyków zarządzania. 

 

7. Ocena formalna pracy 

Stwierdzam, że Doktorant swobodnie i poprawnie posługuje się współczesnym 

językiem polskim i terminologią naukową w przedmiotowym zakresie. Rozprawa napisana jest 

zrozumiałym językiem. W rozważaniach zachowany jest logiczny ciąg wywodów. Jakość 

zamieszczonych w pracy tabel i rysunków nie nasuwa żadnych uwag krytycznych. 

Doktorant nie ustrzegł się jednak pewnych uchybień, do których zaliczam: 

1. Tytuł rozdziału 3 (Metodologia) jest niepoprawny. Metodologia to nauka o metodach 

badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. Doktorant w rozdziale 

przedstawia metodykę a nie metodologię. 

2. W opinii recenzenta tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów powinny być 

bardziej merytoryczne, a nie hasłowe. W obecnej postaci tytuły rozdziałów 3-6 pasują 

do każdej pracy, w której prezentowane są wyniki badań empirycznych. 

3. W przypisach podajemy najpierw inicjały imienia autora, a w następnej kolejności 

nazwisko autora. 

4. W przypisach Doktorant wielokrotnie powołuje się na te same pozycje literaturowe, 

podając za każdym razem pełny opis bibliograficzny pozycji, zamiast skrócony: op. cit. 

lub ibidem, np. na s. 17 i 19 w przypisach 31 i 32, na s. 34 w przypisach 53 i 56, itd. 

5. W pracy zauważyłem również nieliczne błędy interpunkcyjne, literowe i stylistyczne.  

 

Pomimo tych uchybień w całości pod względem formalnym pracę oceniam jako bardzo 

dobrą.  
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8. Ocena kwalifikacyjna 

Podając ocenie kwalifikacyjnej całość pracy uważam, że Doktorant wykazał się dobrą 

ogólną wiedzą teoretyczną w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Udowodnił, że posiada 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej. Całościowa ocena 

recenzowanej rozprawy doktorskiej jest pozytywna. Praca dotyczy ważnego problemu  

o istotnym znaczeniu teoretyczno-poznawczym. Jest również istotna z praktycznego punktu 

widzenia. 

Doktorant wykazał się także bardzo dobrą znajomością badanej problematyki. 

Przeprowadził badania analityczne i empiryczne, których wyniki pozwoliły wzbogacić 

istniejącą wiedzę w zakresie zarządzania uczelniami wyższymi i potwierdziły konieczność 

uwzględniania w grupie determinant innowacyjności europejskich uczelni wyższych 

czynników kulturowych. Rezultat ostateczny przedłożonej dysertacji stanowi oryginalne 

rozwiązanie zagadnienia naukowego. 

Reasumując stwierdzam jednoznacznie, że pomimo zgłoszonych zastrzeżeń i uwag 

polemicznych, rozprawa doktorska mgr Michała Rysia spełnia ustawowe wymogi stawiane 

pracom doktorskim. Wobec tego wnoszę o przyjęcie recenzowanej dysertacji doktorskiej 

i dopuszczenie jej do publicznej obrony. 


