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nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce

1. Informacje ogólne

Dr MaŁgorzata Koszembar-Wiklik jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Śląskiego. Magisterium z socjologii uzyskała w 1995r. Promotorem pIacy

magisterskiej był prof. zw. dr hab. Wojciech Swiątkiewitcz (tematpracy nie został podany w

autoreferacie). Stopień doktora nauk humanistycznych Habilitantka ottzymała na tym Samym

wydziale, w 2000r., po udanej obronie dysertacji pt."Public relations w okresie zmian

społeczno-gospodarczych. Studium z socjologii zmlany", napisanej pod kierunkiem

naukowym prof. zw. dra hab. Marka S. Szczepańskiego. Recenzentami w przewodzie

doktorskim byli: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas oraz prof. dr hab. Jacek Wódz.

Kariera zawodowa dr Małgorzata Koszembar-Wiklik od 1996 roku związana jest z

Wydziałem Organtzacji i Zaruądzanta Politechniki Śląskiej (w autoreferacie brak

szczegółov'rych informacjt dotyczących instytutu i zakŁadu. wg strony internetowej wydziału

Habilitantka jest adiunktem w Instytucie Zarządzania i Administracji w ZakLadzie

Administracji i Podstaw Zarządzania). Dodatkowo Habilitantka współpracowała Z

Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, WyŻszą Szkołą Humanitas w

Sosnowcu oraz W yższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku Białej.
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2. ocena publikacji wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe

W autoreferacie dr Małgoruata Koszembar-Wiklik wskazała na monografię ,,Media

społecznościowe w komunikacji i kreowaniu wizerunku uczelni publicznych'' (Sosnowiec

2016, s. 396), jako swoje główne osiągnięcie naukowe.

Funkcjonowanie nie tylko organtzai1t społecznych ale i inst1.tucji staje się corazbardziej

zalęŻne od szybkiej i sprawnej komunikacji. Postępująca mediatyzacja Życia społecznego, W8

Friedricha Krotza meta-proces społeczny, przejawtająca się przenoszeniem doświadczeń ze

Świata realnego do medialnego i poznawaniem świata za pośrednictwem mediów dotarła i na

uczelnie. WidocznoŚć medialna (visibility) nie jest li tylko pokusą nęcącą naukowców ale

naruędziem ułatwiającym funkcjonowanie, rodząc przy tym niebezpieczeństwo pojawienia się

i w tym obszarze sfery publicznej uŻ nadto vłyraŹnte obserwowalnego w Świecie polityki,

zdefiniowanego przez Mathiasa Kepplingera,tzw. efektu wzajemnego oddziaływania mediów

(reziproke Effekte) czy mniej negatywnego w skutkach ,,efektu aureoli", wskazanego przez

Arthura Asy Bergera. Miejmy nadzieję, Żę zabiegt o uzyskanie satysfakcjonującej

widoczności medialnej nie doprowadzą do pojawienia się ,,wirtualnego naukowca'',

odpowiednika opisanego ptZęZ na Claudia Bonvecchio ,,wirtualnego polityka''.

Zmiany w systemie finansowania uczelni publicznych, komercjalizacja wrcdzy,

objawiająca się m.in. zmianamt W sposobie zarządzanta przez uczelnie własnoŚcią

intelęktualną oraz mozliwością powołania przez uczelnię spółki celowej i wreszcie trwający

od kilku lat ntż demograficzny warunkują koniecznośó prowadzenia przez uczelnie publiczne

polityki komunikacyjnej, rozumianej jako zespóŁ działań komunikacyjnych, podejmowanych

świadomie i planowo w celu wsparcia działalności tych instytucji. Kontrola i zarządzante

przepływem informacji ma kreować wizerunek do wewnątrz i na zewnąttz w celu

zwielokrotnienia skuteczności realizowanej przez nie polityki. Wybór odpowiednich narzędzi

pozwalającvch prowadzić skuteczną komunikację publiczną i komercyjną (marketingową)

moŻe stanowić o sukcesie: zapewntÓ studentów, pozyskaó partnerów biznesowych, umożliwić

współpracę naukową z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, przyczynić się do

satysfakcji studentów z oferty dydaktycznej. Zatem temat podjęty ptzez habilitantkę jest nie

tylko aktualny ale jak najbardziej przydatny zwłaszcza dla, tak postulowanego' praktycznego

wykorzystania dokonywanych ustaleń.

WątpliwoŚci budzić może wybrana ptzez

Koszembar-Wiklik swoją dotychczasową karierę

nauk społecznych ale w dyscyplinie socjologia

nauki społeczne i humanistyczne współdzielą

Habilitantkę dyscyplina. Dr Małgoruata

naukową realtzowała wprawdzie w obszarze

(doktorat i magisterium). PoniewaŻ tóŻne

wachtarz metod o"o"*"rilt,,".;



pomiędzy poszczegó|nymi dyscyplinami, musimy dokonywać w odwołaniu do przedmiotu

badan w znaczeniu formalnym oraz celu badań, których rea|tzacji słuŻy dana nauka.

Podjęta przez Habilitantkę tematyka mieści się w obszarach zainteresowań stosunkowo

młodych nauk o mediach. określony przez dr Małgorzatę Koszembar-Wiklik w autoreferacie

cel przedstawionej do recenzji monografii to: ,,usystematyzowanie podwalin teoreĘcznych

ronłoju mediów społecznościowych" (autoreferat s.Ż), czym zajmują się nauki o mediach

otaz ,,zbadanie praktycznego wykorzystania mediów społecznościowych w instytucjach jakimi

sq uczelnie wyzsze' zarówno w aspekcie wizerunkowym jak i komunikacyjnym'', czymtakże

zajmują się nauki o mediach.

Wybór nauk o polityce sugeruje, Ze monografia dostarczy tozstrzvgnięć, które będą

stanowiły wymierny wkład w rozwój nauk o polityce w warstwie eksplanacyjnej czy

predyktywnej, a jej ustalenia mogą zostac wykorzystane naprzyl<Ład w procesie decydowania

politycznego (funkcja instrumęntalna nauki) albo posłużą uzasadnieniu strategii i taktyki

realizacji decyzji i działan politycznych (fuŃcja aksjologiczna nauki). Badanie wizerunku,

jako takie nie stanowi przedmiotu nauk o polityce, chyba, Że dotyczy to wizerunku

podmiotów politycznych polityka, pańii, otgantzacjt politycznych lub analizowany

wizerunek odgrywa rolę w procesie decydowania politycznęgo czy teŻ uzalęŻnta przyjęcie

strategii realizacji decyzji czy działan politycznych, jak to często bywa w przypadku

wizęrunku kraju, organizacji społecznych czy instytucji zycia publicznego. Przedmiotem

rozwaŻan politologicznych mógłby byó teŻ proces komunikacji uczelni v'1łższych Z

otoczeniem, o ile rozwaŻantate dotyczyc będą wpływu instytucjonalnego i statusu uczelni na

ten proces.

Recenzowana praca |iczy 396 stron. Za|<res tematyczny ptacy, Ńład treści i logika

wywodu odzwierciedlają przyjętą koncepcję badawczą. Struktura pracy w zasadzie jest

Iogiczna. Składają się nań wprowadzenie, sześó rozdziaŁów, wnioski końcowe, bibliografia,

netografia (wyodrębnianie jej z bibliografii stało się modne) oraz spis tablic i wykresów.

Rozdziały mają ztoŻnicowaną objętoŚć. To zrozumiałe, monografta ma w1ltuŹnte dwie częŚci

- teoretyczną (pięć, pierwszych rczdziałow) i badawczą. Przy takim podziale proporcje

zostały zachowane.

W 22 stronicowym wprowadzeniu (s. 7-28) uzasadniony został wybór tematu

badawczego oraz podmiotów poddanych badaniu (osoby odpowiedzialne za komunikację za

pomocą mediów społecznościowych, nauczycieli akademickich i studentów trzech uczelni

publicznych z wojewodztwa śląskiego). Zaprezentowano zastosowane metody badawcze -

częściowo skategoryzowane wywiady kwestionariuszowe orM metoda ankiętowa.
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Zaprezentowano cel i hipotezy bada-wcze. omówiono takze strukturę pracy. Do klasycznego

wstępu wprowadzeniu zabrakło kryycznej analizy literatury przedmiotu. Stała się ona osią

wywodów w pięciu rozdziałach teoretycznych.

W pierwszym' najkrótszym z rczdziałów (s.29-53) zaprezentowano dyskusję wokół

koncepcji uniwersytetu - idee Kanta, Humboldta i Newmanna oraz koncepcję uniwers1tetu

przedsiębiorcze1o. W tozwuŻaniach zabrakJo analizy bieŻących propozycji zmlan ustroju

szkolnictwa v,,yŻszego w Polsce. Wystarczająco przedstawiono kulturę organtzacyjną uczelni

i jej wpływ na kształt zarządzania instytucją, przywołuj ąc przy tym ustalenia autorytetów w

tej dziedzinie. Recenzująca odwołałaby się jeszcze do prac CzesŁawa Sikorskiego, tym

bardziej, Żę z lektury bibliografii wynika, że autor znany jest Habilitantce. Plozdział ma

charakter opisowy.

Rozdział drugi (s. 55 - 91), częściowo teoretyczny, dotyczy zmlan kulturowych t zmtan

w konsumpcji mędiów. Zaprezentowano tu poglądy konstruktywistów i wyznawców

determinizmu technologicznego. Zb'Ą duzo uwagi poświęcono nienaukolvym klasyfikacjom

pokoleń (np. Don Tapscott), przywołano książkę popularnonaukową (Gary W. Small, Gigi

Vorgan, ,,LMózg' Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości'', tłum.

Sy Borg, Poznan20II).

W rozdziale trzecim (s. 93 - 128) przywołano sformułowanę przez uznanych teoretyków

defi nicj e poj ęó niezbędnych przy r ozp attyw aniu zagadnie ń doty czącvch no wych mediów.

Rozdział czwarty (s.I29 - 155) to krótki przegląd roŻnych form komunikacji. Wartość

poznawczą tego rozdziału podnosi odniesienię do sposobów wykorzystanla poszczególnych

mediów społecznościowych w świecię nauki.

ostatni z rozdziałow części teoretycznej dotyczy wizeruŃu i komunikacji, jako czynnika

go kształtującego. Na czterdziestu stronach (s.157 - 198) zm:'eszczono wszystko: pojęcie i

teorie komunikowania, modele komunikacji i mozliwoŚci internętu w procesie kreowania

wizerunku. Musiał być to zatęm przegląd dość pobieŻny a|e spełnił swoją rolę - urykazał

znajomośó zagadnten.

Najbardziej wartościowa w monografii jest

wiencząca ją propozycja schematu uzytkowania

Wnioski z przęprowadzonych badań powinny

część empiryczna (s. 199 - 353) a zwłaszcza

mediów społecznościowych przez uczelnie.

zainspirować polskie uczelnie do



oczekiwań studentów i wykładowców i na tej podstawie opracowania funkcjonalnej strategii

obecnoŚci w mediach społecznościowych, słuŻącej skutecznemu kształtowaniu wizerunku.

Ułomnością części empirycznej jest brak aneksu z treścią ankiet przeprowadzonych

wśród studentów, częściowo skategoryzowanych wywiadów kwestionariuszowych z

wykładowcami i wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za komunikację Za pomocą

mediów społecznościowych na uczelniach. Utrudnia to ocenę poprawności procesu

wnioskowania.

Baza źródłowa monografii jest reprezentatywna dla podjętego tematu, obszerna,

uwz ględnia publikacj e angloj ęzy czne.

Zarnieszczony spis tablic i wykresów pozbawiony został informacji o stronach, na

których widnieją. Nie wiedzieó czemu spis obejmuje tylko drugą częśc monografii. W

pierwszych rczdziałach takze niektóre partie ilustrowane są tabelami i rysunkami.

Jęszczę jedna drobna uwaga. Recenzowana monografia potwierdza obserwowalne od

pęWnego czasu niekorzystne zjawisko - oficyny wydawnicze nie robią korekty językowej. W

efekcie czytelnik otrzymuje publikację, której poprawność językowa pozostawia wiele do

Życzenia. W recenzowanej monografii zna|azły się wszystkie mozliwe rodzaje błędów zapisu,

językowych i stylistycznych. Począwszy od błędów interpunkcyjnych i graficznych (tzw.

literówki); popIzęz składniowe i fleksyjne błędy gramatyczne, po leksykalne, składniowe i

interpunkcyjne; pleonazmy; literówki i niepoprawne formy fleksyjne, sugerujące brak składu

komputerowego wyposazonego w font z polskimi literami diakrytyzowanymi; archaicznę

form zapisu, jak na prrykład: ,,w latach 9O-tych XX wieku'' (s.35) czy ,,MacDonaldyzacja

społeczeństwa'' (s.35); brak spacji mtędzy inicjałem imienia a nazwiskiem; wyliczenta i

wypunktowania bez znaków interpunkcyjnych na końcu punktów i, co absolutnie

niedopuszczalne, bez kropki po ostatnim. Korekta (?) nie dostrzegłatakże powtórzeń treści

(s.24 i25).

Reasumując' opiniowana monografia jest dojrzała merytorycznie. Należy ją zaltczyc do

prac nowatorskich. Habilitantka zna literaturę przedmiotu, potrafi odnieść się do niej

analitycznie. Poddana ocenie monografia łączy walory poznawcze Z praktycznymi' spełnia

akademickie standardy i wymagania ustawowe osiągnięcia do stopnia naukowego doktora

habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce.



3. Ocena pozostałego dorobku naukowego

W załączonym do wniosku wykazie publikacji po uzyskaniu stopnia doktora wymieniono

74, w tym: trzy monografie, 15 artykułów w czasopismach, 14 rozdziałów w monografiach,

dwie współredakcje naukowe dzieŁ zbtorowych oruz 40 opracowań zbiorowych' katalogów

zbiotów, dokumentacji prac badawczych i ekspertyz.

Liczbowo jest to dorobek wystarczający'

Jedna Z monografii, ,,Public relations w okresie zmian" (Sosnowiec 2002) powstała na

bazie doktoratu toteŻ nie powinno się jej uwzględniać do dorobku na kolejny stopień. Dwie

pozostałe opublikowano w 2016 roku. Są to: ,,Media społecznościowe w komunikacji i

kreowaniu wizerunku uczelni publicznych" oraz ,,Kultura organtzacyjna uczelni a

wykorzystanie web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy - studenci", której Habilitantka

jest współautorką. Pierwsza z wymienionych stanowi ocenione wcześniej dzieło. Pozytywnie

oceniam i drugą. Autorzy zidentyfikowalt zależności między postrzeganą a preferowaną

kulturą orgarlzacyjną a vq,korzystywanymt narzędziami komunikacji pomiędzy

wykładowcami a studentami. Ta niewątpliwie przyczynkarska publikacja opańa została na

badaniach empirycznych, przeptowadzonych wśród 86 wykładowców i 24I studentów z

dwóch uczelni: publicznej i niepublicznej, w oparciu o kwestionariusz organtzational Culturę

Assessment Instrument. Wnioski wysnute z tych badań nie są zaskakujące' potwierdzają

zjawiska obserwowanę przez środowisko akademickie na co dzięn, ale pozwalają powoływaó

się na badania a nie tylko na odczucia - uczelnte postrzegane są zarówno przez wykładowców

jak i studentów jako hierarchiczny typ kultury organizacyjnej, która nie sprzyja

wykorzystywaniu mediów społecznościowych w komunikacji między wyl<Ładowcami a

studentami. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym posługiwanie się tym narzędziem są

niskie kompetencje komunikacyjne wykładowcow oraz traktowanie social mediajako środka

komunikacji osobistej.

Kolejną grupę poddanych ocenie publikacji stanowią artykuły. Trzy z 15 opublikowano

w języku angielskim' Dwa ańykuły (eden po polsku drugi po angielsku) ukazały się w

pismach słowackich: ,,Communication Today'', indeksowanym w bazach: Cabell's

Directories, CEJSH, EBSCO, CEEOL, ProQuest, Ulrich's Periodicals Directory, Index

Copernicus, ERIH PLUS, SCOPUS oraz (E,SCI) - Web of Science Core Collection oraz

roczniku ,,Manażment Podnikov'', co wypełnia wymóg umiędzynarodowienia dorobku.

Pozostałe artykuły autorstwa dr Małgorzaty Koszembar-Wiklik zostały opublikowane w

renomowanych krajowych czasopismach naukowych: w wydawanym w Gliwicach

kwartalniku naukowym Politechniki Śląskiej ,,organizacja t Zarządzanie'' (9 pkt'); Zeszy.tach



Naukowych Politechniki Sląskiej, Seria ,,organizacja i Zarządzanie" (11 pkt.); wydawanym

w Warszawte pIzez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dwumiesięczniku

,,Handel wewnętrzny''' indeksowanym w bazach: CEJSH, EBSCO, Index Copernicus i

Journal Master List (12 pkt.); kwartalniku Towarzystwa Studiów Dziennikarskich,,Naukon.y

Przegląd Dziennikarski'' (5 pkt.); wydawanym w Sosnowcu kwartalntku ,,Zeszyty Naukowe

WyŻsz€1 Szkoły Humanitas Zarządzante", indeksowanym w bazach: Index

Copemicus, BazEkon i BazHum (8 pkt.); kwartalniku naukowym Wydziału Teologicznego

UKSW w Warszawie ,,Kultura-Media-Teologia'' (8 pkt.) orazw pół-roczniku Szkoły Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,,Zeszyiy Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i

Marketing", indeksowanym w bazach danych: INDEX COPERNICUS, BazEkon, Baza Agro

i Repozytorium CEON (13 pkt.).

17 spośród pozostałych dzieł wydano w językach obcych (16 w języku angielskim, jedną

w języku rosyjskim) a 15 _ poza gtanicami kraju (Słowacja, Czechy, Ukraina).

Prace Habilitantki są cytowane - Indeks Hirscha: wg Publish of Perich - 2; Web of

Science - I. Trzy publikacje autorstwa habilitantki są indeksowane w Web of Science.

Dorobek naukowy dr Małgorzaty Koszembar-Wiklik jest rezultatem poszukiwań

teoretycznych, wsparty własnymi badaniami empirycznymi. Dojrzały warsńat Habilitantki

cechuje udana integracja celu nauk o polityce z przedmiotem badań nauk o mediach,

dodatkowo pogłębiana wymiarem socj olo gicznym.

obszarami badawczymi Habilitantki są: public relations, nowe media, komunikowanie

komercyjne i komunikowanie w organizacji oraz reklama' Mimo róznorodności tematycznej

podkreślió naleŻy spójność dorobku. Poszczególne wątki wzajemnie się uzupełntają dotycząc

zagadnien komunikowania społecznego, które to mieści się w obszarze zainteręsowań nauk o

polityce.

Większość publikacji Habilitantki jest dobrze umocowana w koncepcjach teoretycznych

abadanta oparte zostały na metodach i tęchnikach stosowanych w naukach społecznych'

Reasumując, poddany ocenie pozostały dorobek naukowy spełnia kryeria poprawności

metodologtcznej a poruszana w znacznej jego części problematyka mieści się w zakresie

tozsamościolvym nauk o polityce. Na podkreŚlenie zasługuje widoczny jakościowy postęp w

kwalifikacjach naukowych Habilitantki. IJmiędzynarodawianie dorobku rozpoczęło się w

2009 roku' intensywności nabierając w latach 2014-2016'



4. Ocenadorobku dydaktycznego, organizacyjnego ipopularyzatorskiego

Dr Małgoruata Koszembar-Wiklik legitymuje się znaczącymi osiągnięciami

dydaktycznymi. Dwukrotnie uznana została za najlepszego wykładowcę. Na podkreślenie

zasługuje wykorzystywanie w dydaktyce wyników badań własnych. Habilitantka jest autorką

książki ',Public relations w okresie zmiar|', która chociażwydanaw 200Żt. ciągle stanowi dla

studentów cenne źródło informacji z zak'ręsu public relations.

Dr Małgorzata Koszembar-Wiklik od 20 |at prowadzi zajęcia dydaktyczne z public

relations, marketingu, reklamy' badan rynku oraz komunikacji międzykulturowej. Ten ostatni

zdecydowanie uznac można za przedmiot politologiczny. Brak w autoreforacie danych

wykluczających mozliwość stosowania perspektywy politologicznej w innych z wykładanych

przedmiotów. Fakt, Że wŚród 250 prac magisterskich i licencjackich _ nad jakimi dr

Małgorzata Koszembar-Wiklik sprawowała opiekę naukową a poświęconych public relations;

marketingowi czy nowym mediom znalazŁy się i dotyczące kreowanta wizęrunku, w tym

wizerunku polityków - pozwala Żywić nadzieję, że perspektywa politologiczna nie jest przez

Nią zaniedbywana'

Mimo bogatego doświadczenia w działalności dydaktycznej Habilitantka doskonaliła

swoje umiejętności i warsztat wykładowcy na studiach podyplomowych i szkoleniach (Studia

Menadżerskie, Szybkie czytanie i nowoczesne techniki pracy z informacją sposobem na

efektywne analtzowanie wiedzy, Mediacje sądowe i pozasądowe). Uczestniczyła takŻe w

programie wymiany kadry akademickiej. W ramach plogramu Erasmus* odbyła pięć

tygodniowych staŻy w latach 2014 - 2016, podczas których zapoznaŁa się z metodami

dydaktycznymi stosowanymi w innych ośrodkach uniwersyteckich. Jednostkami

ptzyjmującymi były: czterokrotnie Uniwers1tet św. Św. Cyryla i Metodego w Trnawie oraz

W yższa Szkoła Techniczno-Ekonomic zna w Czeskich Budziej owicach.

Waznym elementem oceny działalności naukowo-organizacyjnej jest udział kandydata do

stopnia naukowego w pracach zespołów redakcyjnych pism naukowych. Habilitantka od

20I5r' jest wiceprzewodniczącą rady naukowej słowackiego pisma ,,Manaźment Podnikov''.

Do zakresu jej obowiązkow naleŻy recenzowanie artykułów oraz decydowanie o przyjęciu ich

do druku. Recenzuje publikacje takŻe dla innych czasopism: punktowanego kwartalnika

UKSW ,,Kultura - Media - Teologia" oraz rocznIka naukowego Katedry Współczesnych

Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zatytlilowanego

,,Biuletyn Edukacj i Medialnej ".



Dr Małgorzata Koszembar-Wiklik jest członkiem kilku organizacji i towarzystw

naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Socj ologicznego.

Habilitantka jest wykonawcą w grancie NCN, przyznanym Politechnice Śląskiej na okres

2013-2017, zatyilłowanym ,,Przedsiębiorczość technologiczna i rczwój organizacji'' (nr

UMo-20I2l07lBlHs4l03I28). W latach 201512016 uczestniczyła w projekcie badawczym

ręalizowanymprzęz Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja). W tym

Samym czasie była kierownikiem zadania badawczego z dotacji podmiotowej MNiSW dla

Wyższej Szkoły Humanitas, zatytułowanego ,'Kultura organizacyjna uczelni jako czynnik

determinujący wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie komunikacji ze

studentami'' (nr 2I798lE-7I3lSl20I5)' Ponadto trzykrotnie uczestniczyła w badaniach

statutowych swoj ej macierzystej j ednostki.

Dr Małgorzata Koszembar-Wiklik trzykrotnie uczestniczyła w pracach komitetów

organizacyjnych konferencji naukowych, organizowanych przezPolitechnikę Śląską (w latach Ż003 i

200 5) or az pr zez W y ższą S zkołę H um an itas (20 I 4).

Sama Wkazała się wręcz imponującą aktywnoŚcią konferencyjną. W latach 200I-2016

wygłosiła referaty na 54 konferencjach, w tym na konferencjach międzynarodowych,

odbywających się także zagranicą - w Austrii, Czechach, Słowacji i Ukrainie. W 2016 roku

az osiem razy refercwała na forum międzynarodowym. Moje szczególne zaciekawienie

wzbudziła niezwykła wtęcz umiejętnoŚć relokacji - na przełomie października i listopada

20I5r. dr Małgorzata Koszembar-Wiklik wygłosiła referaty na dwóch konferencjach

międzynarodowych w miejscach oddalonych od siebie o 6 godzin jardy samochodem - we

Lwowie (29 płŹdziernika - 1 listopada) i w słowackiej miejscowoŚci Jasnó, w Samym środku

Niskich Tatr (3 1 październIka - 2listopada).

UczestntczyłatakŻe w 9 konferencjach jako słuchacz.

W ramach popularyzacji nauki Habilitantka prowadziła wykłady z komunikacji i public

relations dla młodzieŻy szkoł ponadgimnazjalnych orazv,,yl<łady gościnne w szkole średniej

w Republice Czeskiej.

W ramach działalności otganizacyjnej dr Małgorzata Koszembar-Wiklik pełni funkcję

Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji Wydziału organizacjt i Zarządzania Politechniki

Śląskiej, wczeŚniej - w latach 2009-2016 - byłasekretarzem Komisji ds. Promocji Wydziału.

Jej wcześniejsze zaangaŻowanie na tzecz jednostki macierzystej, choó ptzemtlczane w

autoreferacie, zostało dostrzezone i nagrodzone pTZeZ Rektora (zespołowa nagroda Rektora II

stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2009r.).



Reasumując, poddany ocenie dorobek dydaktyczny, orgalizacyjny i popularyzatorski

należy zaliczyć do kategorii osiągnięó zawodowych i, moim zdaniem, spełniający kryeria

stawiane ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego.

Konkluzja ogólna

Dorobek naukowy dr MałgorzaĘ Koszembar-wiklik mieści się w zakresie badavłczym nauk o

polĘce i stanowi ZnacZAy wkład w ronvój tej dyscypliny' Spełnia ustawowe kryteria osiągnięó

naukowo-badawczych do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w

dyscyplinie nauk o polityce. Wnioskuję o dopuszczenie Pani dr Małgorzaty Koszembar-Wiklik do

dalszego procedowania w postępowaniu habilitacyjnym' l]
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