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gia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jaj-
nika, badanie biodostępności leków. Laureat wielu nagród 
naukowych, m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, towa-
rzystw naukowych i 11 nagród I stopnia Ministra Zdrowia. 
Dorobek naukowy Profesora to ponad 420 prac oryginal-
nych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Był i jest 
kierownikiem 12 projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR 
oraz międzynarodowych ERA-NET.

Jest redaktorem 16 monografii i podręczników oraz au-
torem ponad 40 rozdziałów. Był promotorem 33 rozpraw 
doktorskich i opiekunem 9 habilitacji oraz recenzentem 
ponad stu rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyj-
nych i profesorskich.

Pełnił lub pełni szereg funkcji w strukturach międzyna-
rodowych (Komitet Wykonawczy International Federation 
of Societies for Histochemistry and Cytochemistry) i jako 
przewodniczący struktur i organizacji krajowych badań 

naukowych (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
Zespół Nauk Medycznych KBN, Rada Nauki MNiSW, 
Zespołu ds. Nagród Ministra MNiSW, Komitet Sterujący 
Programu INNOMED NCBiR, Komitet Cytobiologii PAN, 
Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN, 
Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Dośw. 
PAN, Zespołu Współpracy Polsko-Niemieckiej MEiN 
„Neurobiologia” oraz towarzystw i fundacji nauko-
wych) a także członkiem (Komisja Nagród Premiera RP, 
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Rada 
Naukowa Instytutu Matki Polki, 6 Kolegiów Redakcyjnych 
Czasopism). Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasłu-
gi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym krzyżem 
Zasługi i Medalem KEN.

Miło nam poinformować, że do grona samodzielnych pra-
cowników naukowych na naszym Wydziale dołączyli Pani 
Anetta Barska* oraz Pan Marcin Relich. 

6 grudnia 2019 r. rada awansu naukowego uniwersy-
tetu ekonomicznego w Poznaniu Podjęła jednomyślnie 
uchwałę o nadaniu Pani dr inż. Anetcie BArskiej stoPnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauki sPołeczne 
w dyscyPlinie ekonomia i finanse. 

Jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 
została wskazana monografia pt. Konsumenci pokolenia 
Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywno-
ściowych na obszarach przygranicznych Polski, Nie-

miec, Czech i Słowacji, wydana nakładem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Autorka monografii zwraca uwagę na istotne zmiany 
mentalności europejskich konsumentów, które nastąpiły 
pod wpływem transformacji ustrojowej, która przyczyni-
ła się do zwiększenia swobody rynkowej oraz wzbogacenia 
oferty podmiotów gospodarczych. W wyniku wprowadzenia 
wolnorynkowej gospodarki na terenie wielu krajów zaszły 
liczne zjawiska wpływające na długoterminowe zachowa-
nia nabywcze konsumentów. Jedną z grup, która wyrosła 
na tle przemian ustrojowych, społecznych, a także świa-
topoglądowych, jest pokolenie Milenium. Na tej właśnie 
grupie skoncentrowana jest tematyka monografii. Prezen-
towane w monografii wyniki badań, zrealizowane na zbio-
rowości 1129 respondentów pochodzących z Polski, Czech, 
Niemiec oraz Słowacji, nie tylko przyczyniają się do pozna-
nia zachowań konsumentów pokolenia Milenium, ale mają 
również praktyczny potencjał dla zastosowań na rynku 

żywnościowym, zwłaszcza dla firm dzia-
łających na przygranicznych rynkach 
bądź planujących wejście na nie.

Problematyka ujęta w monografii sta-
nowi nawiązanie do nowego paradyg-
matu konsumpcji, która traktuje pro-
ces konsumpcji od strony podmiotowej 
– cech zachowań człowieka występują-
cego w roli konsumenta i jego odpowie-
dzialności, rozważania prezentowane na 
jej łamach wpisują się w nurt ekonomii 
behawioralnej. Istotnym efektem zre-
alizowanych badań jest sformułowanie 
implikacji teoretycznych dla nauki oraz 
praktycznych dla gospodarki. Podjęta 

nowe hABitAcje nA wydziAle 
ekonomii i zArządzAniA

Problematyka ujęta w monografii stanowi nawiązanie 
do nowego paradygmatu konsumpcji, która 
traktuje proces konsumpcji od strony podmiotowej 
– cech zachowań człowieka występującego w roli 
konsumenta i jego odpowiedzialności, rozważania 
prezentowane na jej łamach wpisują się w nurt 
ekonomii behawioralnej. 
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w monografii problematyka wpisuje się w nowy trend roz-
woju nauk ekonomicznych charakteryzujący się poszukiwa-
niem nowych instrumentów oddziaływania na popyt. Re-
cenzentami w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Anetty 
Barskiej byli: prof. zw. dr hab. Aniela Styś, reprezentująca 
wrocławskie środowisko naukowe, przez wiele lat związa-
na z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, a obec-
nie z Wyższą Szkołą Bankową, prof. zw. dr hab. Czesław 
Bywalec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 
prof. dr hab. Grzegorz Maciejewski z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. 

Recenzenci pozytywnie ocenili dobór problematyki ba-
dawczej i jej wagę, przyjętą przez Habilitantkę metody-
kę oraz uznali jej wkład w rozwój dyscypliny ekonomia 
i finanse. W swoich recenzjach podkreślali bogaty warsz-
tat badawczy Habilitantki i z uznaniem odnieśli się do 
nowatorskiego ujęcia prezentowanej problematyki. Po-
twierdzeniem wysokich walorów monografii są konkluzje 
ostateczne zwarte w recenzjach. W tym miejscu można 
przytoczyć jedną z nich - Profesor Czesław Bywalec swój 
wniosek końcowy sformułował tak: „…Konkludując, uzna-
ję przedstawioną przez p. dr inż. Anettę Barską mono-
grafię habilitacyjną za rozprawę bardzo wartościową i to 
zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycz-
nym. Poprzez przeprowadzenie empirycznych badań kon-
sumentów czterech krajów i pogłębioną, wieloaspektową 
ich analizę, przyczynia się ona do istotnego wzbogace-
nia dorobku naukowego z zakresu ekonomii, a szczegól-
nie ekonomii behawioralnej…” (fragment recenzji). Jak 
podkreślił Profesor Grzegorz Maciejewski „…Recenzowana 
dysertacja, tak pod względem merytorycznym, jak i edy-
torskim spełnia zatem wszystkie wymagania wartościo-
wej rozprawy naukowej, adekwatnie ulokowanej we wła-
ściwym postępowaniu kwalifikacyjnym tj. postępowaniu 
habilitacyjnym…”. Recenzenci dokonali również oceny 
pozostałego dorobku naukowego Habilitantki, ocenili jej 
zaangażowanie dydaktyczne, popularyzatorskie oraz orga-
nizacyjne. Zdaniem Pani Profesor Anieli Styś „...przedsta-
wiane osiągnięcia naukowe Habilitantki stanowią istotny 
wkład teoretyczny i praktyczny w rozwój dziedziny nauk 
ekonomicznych. Wskazują także na znaczącą aktywność 
naukową Habilitantki…”. 

Dotychczasowa działalność naukowa dr hab. inż. Anetty 
Barskiej została udokumentowana 97 autorskimi i współ-
autorskimi recenzowanymi opracowaniami naukowymi, 
które stanowią monografie, rozdziały w monografiach oraz 
artykuły naukowe w czasopismach i materiałach konfe-
rencyjnych. Są to oryginalne opracowania o charakterze 
badawczym zamieszczone w publikacjach o zasięgu krajo-
wym i międzynarodowym. Są one zaindeksowane w licz-
nych bazach naukowych, w tym również w bazie Web of 
Science oraz Scopus. Trzy artykuły zostały opublikowane 
w czasopismach naukowych wyróżnionych w Journal Cita-
tion Reports (JCR). Wśród artykułów opublikowanych, po 
uzyskaniu stopnia doktora, w czasopismach blisko 60 proc. 
stanowią artykuły w języku angielskim, a pośród materiałów 
konferencyjnych wskaźnik ten wynosi 90 proc. Jest redak-
torką jednej książki oraz współredaktorką 5 publikacji. Jest 
również autorką 8 recenzowanych materiałów o charakterze 
dydaktycznym.

Wyniki badań dr hab. inż. Anetty Barskiej zostały przed-
stawione na 36 krajowych i międzynarodowych konferen-
cjach naukowych. Brała udział w 5 naukowych stażach za-

granicznych, finansowanych m.in. ze środków NAWA oraz 
2 krajowych zrealizowanych w Instytucie Ekonomiki Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie 
Badawczym w Warszawie. Ponadto była członkiem licznych 
komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji. Wie-
lokrotnie pełniła również funkcje recenzenta.

Pani Anetta Barska od wielu lat współpracuje z Redak-
cją naszego Miesięcznika. Pani Doktor Habilitowanej 
składamy serdeczne gratulacje!

26 listoPada 2019 r. rada naukowa dyscyPliny nauki 
o zarządzaniu i jakości Politechniki warszawskiej 
nadała Panu dr. inż. mArcinowi relichowi stoPień 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauki sPołeczne 
w dyscyPlinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Tematyka rozprawy habilitacyjnej dotyczyła analizy 
decyzyjnej w rozwoju nowych produktów. Recenzentami 
dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskie-
go byli prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu), dr hab. inż. Dariusz Dąbrow-
ski (Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Renata Wal-
czak (Politechnika Warszawska). Prof. dr hab. Ireneusz 
Rutkowski w swojej recenzji dorobku naukowego dr. inż. 
Marcina Relicha pisze m.in. „…przedstawione do oceny 
publikacje naukowe odnoszą się do istotnych problemów, 
stanowiących przedmiot dyskusji w ważnych nurtach 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, tj. dojrzałość 
i skuteczność procesów innowacyjnych współczesnych 
organizacji, które stanowią istotny element przyczynia-
jący się do organizacyjnej efektywności, a w dłuższym 
czasie do uzyskania i utrzymywania przewagi konkuren-
cyjnej”.

Dr hab. inż. Marcin Relich jest autorem lub współau-
torem 115 publikacji naukowych, w tym 73 publikacje 
to pozycje jednoautorskie, a w 102 publikacjach wystę-
puje jako pierwszy autor. Po uzyskaniu stopnia doktora 
(w latach 2009-2019) zostało opublikowanych 81 prac 
naukowych dr. hab. inż. Marcina Relicha, spośród któ-
rych 27 publikacji zostało zaindeksowanych w bazie Web 
of Science. Cztery artykuły zostały opublikowane w cza-
sopismach naukowych wyróżnionych w Journal Citation 
Reports (JCR). Wyniki badań dr. hab. inż. Marcina Re-
licha zostały przedstawione na 36 krajowych i między-
narodowych konferencjach naukowych. Ponadto dr hab. 
inż. Marcin Relich w latach 2009-2019 był członkiem 
30 komitetów naukowych cyklicznych konferencji mię-
dzynarodowych, 5 rad naukowych czasopism o zasięgu 
międzynarodowym i recenzentem ponad 80 publikacji 
naukowych (w tym 19 recenzji w 12 czasopismach na-
ukowych wyróżnionych w JCR).

Naszej Koleżance i Koledze serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów!

OD REDAKCJI:


