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Wydział lnżynierii Zarządzania

politechnika poznańska

Recenzia

Dorobku naukowego oraz aktywności naukowej Dr. Wojciecha Głoda

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości wszczętym w dniu 25 lutego 2O21, r.

1. Podstawy formalno-prawne sporządzenia recenzji

Podstawą prawną do sporządzenia niniejszej recenzji jest pismo prof. dr hab. Macieja

Mitręgi Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia ].1 marca 202t r. (nr 37l2O2Ol202LlW)

informujące o powołaniu mnie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia

doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

dr, Wojciechowi Głodowi. Ocenę dokonano w oparciu o wymagania prawne ustawy z dnia 2O

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. żOżO r. poz. 85 z poźn, zm.) zwanej

dalej Ustawą, która określa w art. 219 wymóg posiada w dorobku osiągnięcia naukowego

stanowiąceEo znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazanie się

lnaczną aktywnoŚcią naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub

instytucji kultury, w szczególności zagranicznej,

Recenzje sporządzono na podstawie dokumentacji przesłańej przez Habilitanta,

a w szczególnoścj:

wniosku o przeprowadzenie postępowania w

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych

ijakości,

sprawie nadania stopnia doktora

w dyscyplinie nauki i zarządzaniu



monografii: Wojcech Głód (2020|, ,,lnnowacyjne przywództwo w jednostkach slużby

zdrowia", Wydawnictwo Difin Warszawa, wskazanej przez Habilitanta jako osiągnięcie

naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny zgodnie z art.2I9 ust.1 pkt.

2 Ustawy,

kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,

Autoreferatu przedstawiającego opis kariery zawodowej, dorobku oraz osiągnięć

w pracy naukowo-badawczej,

wykazu i dokumentacji osiągnięć naukowych stanowiących znacznv wkład w rozwój

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,

oŚwiadczeń współautorów rozdziałów w monografiach i artykułach naukowych

publikacii.współautorskich, które określają indywidualny wkład procentowy każdego

z nich w powstanie prac.

Dr Wojciech Głód spełnia formalne kryteria stawiane kandydatom na stopień doktora

habilitowanego, a dostarczona dokumentacja jest kompletna i wystarczająca do opracowania

recenzji zgodnie z wymogami art. 2].9 Ustawy.

2. lnformacje o przebiegu edukacji i zatrudnienia Habi!itanta

Dr Wojciech Gtód uzyskat w roku 2005 tytuł magistra na Wydziale 7arządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie pracy magisterskiej ,,Diagnoza

i projekt usprawnień systemu zarzqdzania zasobami ludzkimi na podstawie wybranej firmy

konsultingowej", której promotorem był prof. dr hab. Henryk Bieniok. W roku 2012

w następstwie obronionej pracy doktorskiej pt: ,,lnternacjonalizacja w procesie rozwoju

małych iŚrednich przedsiębiorstw", Habilitant otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, promotorem pracy była prof. dr hab. Teresa Kraśnicka,

Kariera zawodowa dr. Wojciecha Głoda związana jest z Uniwersytetem Ekonomicznym

w Katowicach, w którym rozpoczął pracę w roku 2005, jako asystent w katedrze Systemów

i Metod Zarzadzania na Wydziale Zarządzania. Od roku 2006 związany jest z Katedrą

Przedsiębiorczości i Zarządzania lnnowacyjnego w Kolegium Ekonomii (wcześniej Wydziale

Ekonomii), gdzie najpierw zajmował stanowisko asystenta, a od roku 201-3 pracuje na

stanowisku adiunkta, prowadząc prace badawczo-naukowe oraz działalność dydaktyczną.



3. Ocena głównego osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe wynika jące z art.2t9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy stanowiące znaczny

wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości dr Wojciech Głód wskazał

monografię pt. ,,lnnowacyjne przywodztwo w jednostkach ochrony zdrowio". Opracowanie

jest efektem zainteresowań Autora potwierdzonych licznymi publikacjami, aktywnością

ekspercką w jednostkach ochrony zdrowia, a także działalnością dydaktyczną na uczelni,

Monografia ma charakter rozwaźań teoretyczno-empirycznych obejmujących zagadnienia

zależności pomiędzy innowacyjnym stylem przywództwa a efektywnością organizacyjną

jednostek w kontekście dynamicznych zdolności menedżerskich, organizacyjnego uczenia się,

zarządzania wiedzą oraz innowacyjności, w tak wyjątkowym rodzaju jednostek

organizacyjnych jakim są jednostki ochrony zdrowia, a w szczególności szpitale.

Książka opublikowana została przez wydawnictwo Difin, a recenzentem wydawniczym był

prof. dr hab. Jarosław Karpacz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Monografia obejmuje 22I stron, w tym ].75 stron zasadniczego tekstu, 3]- stron opracowania

stanowi spis wykorzystanej literatury. Bibliografia wskazana przez Habilitanta jest imponująca

i zasługuje na szczególna uwagę. Stanowiją ponad 620 pozycji polsko i obcojęzycznych. Autor

w kwerendzie literatury sięgną zarówno do pozycji bazowych, jaki i do najnowszych

wydawnictw w szeroko rozumianym temacie monografii.

Strukturę pracy stanowią: wprowadzenie, pięć rozdziałów tematycznych, podsumowanie

oraz załącznik,

Podejmując rozważania w monografii, Autor skupił się na bardzo istotnych, szczególnie w

obecnych czasach, problemach zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia. Jak zauważył,

dotychczasowe dyskusje zarówno na gruncie teoretycznym, jaki i praktycznym koncentrują się

przede wszystkim na czynnikach otoczenia. Wnętrze organizacji, a w szczególności zachowania

przywódcze menedżerów pozostają nadal niezdiagnozowane oraz nieocenione pod kątem

wpływu na efektywność organizacji. Pozwala to Autorowi wyodrębnić lukę poznawczą, którą

charakteryzuje jako występowanie całościowej zależności pomiędzy innowacyjnym stylem

przywództwa a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia w kontekście

dynamicznych zdolności menedżerskich, organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą oraz

innowacyjnościjednostek ochrony zdrowia. W takim aspekcie Habilitant formułuje cel główny

monografii, jakim jest rozpoznanie powiązań pomiędzy innowacyjnym przywództwem



a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia w kontekście organizacyjnego

u czen ia się, zarządza n i a wi ed zą, ch a ra kte ru otoczen i a oraz poziom u i n n owacyj noŚci.

W dalszej kolejności Autor dokonuje dezagregacji celu głównego na cele szczegółowe w trzech

kategoriach:

cele teoriopoznawcze, obejm ujące:

1) wyjaśnienie pojęcia ,,innowacyjne przywództwo" i ustalenie jego wymiarów,

2) opracowanie modelu teoretycznego opisującego wpływ dynamicznych zdolnoŚci

menedżerskich na innowacyjne przywództwo,

cele metodyczne wskazujące na:

1) skonstruowanie modelu badawczego, tzn. identyfikację jego elementów oraz

relacji pomiędzy nimi i sformułowanie hipotez badawczych,

2) opracowanie zestawu miar umożliwiających pomiar poziomu innowacyjnego

przywództwa oraz poziomu efektywności jednostek ochrony zdrowia, a także

przygotowanie narzędzia badawczego i jego sprawdzenie,

cele empiryczne, koncentrujące się na:

1) wykazaniu zależności pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia,

2\ ocenie wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na innowacyjne

przywództwo,

3) weryfikacji relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością

jednostek och rony zdrowia,

4) wskazaniu roli organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania wiedzą w relacji

pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony

zdrowia,

5) identyfikacji wpływu otoczenia na badaną zależności pomiędzy innowacyjnym

przywództwem a efektywnością jednostek ochrony zdrowia.

Takie ujęcie tematu pozwala z pełnym przekonaniem stwierdzić, że dokonany przez

dr. Wojcecha Głoda dobór tematu monografii jest trafny i dobrze uzasadniony, co wskazuje

na dobre rozeznanie Kandydata w aktualnych problemach nauki o zarządzaniu i jakości.

Podkreślić nalezy również umiejętności wnikliwego, odważnego i krytycznego spojrzenia na

praktyki biznesowe, w tak wrażliwym społecznie, a jednocześnie kosztochłonnym sektorze

jakim jest służba zdrowia. Podjęcie tematyki stylu przywództwa w kontekście efektywnoŚci



jednostek opieki zdrowotnej szczególnie działających w sektorze publicznym, jest niezmiernie

waŻnym głosem uświadamiającym wagę i znaczenie wyboru osoby zarządzającej. Musi ona

cechowaĆ się zarówno dużą wrażliwość społeczną, jak również posiadać właściwe zdolności

pozwalające na efektywne zarządzanie jednostką, kreując jednocześnie innowacyjność

podmiotu, jego uczenie się i zarządzanie wiedzą.

Przekonująco zidentyfikowana w monografii luka badawcza została właściwie przełożona

na kaskadową, spójną strukturę celów pracy co świadczy o dojrzałości naukowej Habilitanta.

Struktura opracowania jest właściwie powiązana z celami pracy i konsekwentnie je

odwzorowuje.

Dwa pierwsze rozdziały monografii mają charakter teoretyczny i stanowią punkt wyjściowy

do metodycznego ustrukturyzowania obszaru empirycznego oraz stworzenia modelu

badawczego. }4V_ rozdziale pierwszym Autor przedstawił zagadnienie przywództwa

w organizacji. Na tym tle podjął się rozważań na temat efektywnościjednostek służby zdrowia,

a w szczegÓlnoŚci wieloaspektowej tematyki pomiaru jej efektywności, Wskazał również na

występujące związki pomiędzy realizowanym stylem przywództwa, a efektywnością tychże

jednostek. Rozdział drugi stanowi rozważania nad poszczególnymi zagadnieniami

stanowiącymi elementy celu pracy, a w dalszej części tworzącymi podstawę modelu zależności

i hipotez badawczych. Została tutaj przeanalizowana innowacyjność jednostek ochrony

zdrowia w kontekście efektywności organizacyjnej. W dalszej kolejności omówiono związki

pomiędzy przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia, a także

dynamicznych zdolności menedżerskich w relacji z poziomem przywództwa w organizacji.

Kolejny fragment stanowią rozważania na temat wpływu organizacyjnego uczenia się oraz

zarządzania wiedzą na kształtowanie innowacyjności oraz pośredniczącej rolitych zmiennych

w relacji pomiędzy stylem przywództwa a poziomem innowacyjności. W końcowej części

wskazano również na moderującą rolę otoczenia zadaniowego.

W rozdziale trzecim Autor przedstawił metodykę badań empirycznych wskazał na

uzasadnienie podjętych badań, dokonał prezentacji celów i hipotez badawczych oraz

scharakteryzował próbę badawczą. Badania prowadzone były w publicznych jednostkach

ochrony zdrowia, a grupę docelową stanowiły szpitale funkcjonujące w tzw. sieci szpitali.

W badaniach udział wzięło 280 jednostek ochrony zdrowia z terenu całej Polski w okresie od

marca do T.j. 2019 roku. lstotną cześć rozdziału trzeciego stanowi prezentacja

zaadoptowanych i wykorzystanych na potrzeby badania narzędzi, które spójnie tworzyły



ankietę badawczą. Prezentację uzupełnia analiza rzetelności poszczególnych konstruktów

ankiety.

Rozdział czwarty stanowi prezentacja statystycznej oceny czynników tworzących model

wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na innowacyjne przywództwo. Rozdział ten

w monografii został, w moim odczuciu, myląco zatytułowany ,,Charakterystyka badanych

jednostek" pozostawiając tym samym pewien dysonans, Patrząc na zgodność pojęciową tytuł

wskazuje na jednostki (w domyśle ochrony zdrowia), treść na czynniki stanowiące model.

Pewną niekonsekwencję dotyczącą rozdziału czwartego (i piątego) dostrzec można również

we wstępie do monografiioraz autoreferacie, gdzie Autor najprawdopodobniej lączy rozdziały

(patrząc na opis) nie wykazując jednocześnie rozdziału piątego.

W monografii rozdział piąty jest - i stanowi w mojej ocenie kluczowy materiał poznawczy.

W jego kolejnych..podrozdziałach Autor, przy użyciu zaawansowanych narzędzi statystycznych

poddaje ocenie postawione hipotezy badawcze, weryfikując je pozytywnie. W konsekwencji

pozwala to na sprawdzenie wpływu modelu innowacyjnego przywództwa na efektywnoŚĆ

organizacyjną jednostek. Dostarcza to również podstaw do skutecznego doskonalenia

kierunków i sposobów zarządzania, co Autor prezentuje w Zakończeniu pracy.

Dokonując syntetycznej oceny monografii, chcę podkreślić, że oceniam ją pozytywnie,

Przyjęty przez dr. Wojcecha Głoda cel główny pracy wraz z postawioną kaskadą celów

szczegółowych zostały zrealizowane. W związku z powyższym, za wartościowe osiągnięcia w

obsza rze teoriotwórczym uznaje:

autorską charakterystykę pojęcia ,,innowacyjne przywództwo" wraz z weryfikacją jego

wymiarów, ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa w jednostkach ochrony

zdrowia,

opracowanie autorskiego modelu wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na

innowacyjne przywództwo oraz wskazanie powiązań i zalezności pomiędzy

innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony

zdrowia, w kontekście organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, charakteru

otoczenia oraz poziomu innowacyjności,

określenie znaczenia innowacyjnego przywództwa, dynamicznych zdolności

menedżerskich, organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą w kształtowaniu

innowacyjności, rozwoju i efektywności jednostek ochrony zdrowia.
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W obszarze empiryczno-ana litycznym na szczególne pod kreślenie zasługuje:

weryfikacja empiryczna modelu wpływu dynamicznych zdolności menedźerskich na

innowacyjne przywództwo, która pozwoliła na potwierdzenie hipotez badawczych

oraz ewaluację celów empirycznych,

wielowymiarowe zastosowanie w badaniach empirycznych trafnie dobranych narzędzi

statystycznych, co zdecydowanie uwiarygadnia wyniki przeprowadzonych badań i

podnosiwartość pracy,

umiejętność syntetycznego formułowania wniosków z badań empirycznych i ich

właściwego i m p lementowa n ia w stru ktu ry teoretycz n e.

lstotną wartością dodaną rnonografii jest również jej utylitarny charakter przejawiający się w:

podjęciu istotnego głosu w dyskusji o znaczeniu kapitału ludzkiego, w efektywnym

zarządzaniujed n ostka m i och rony zd rowia,

wskazaniu dobrych praktyk dla zarządzających jednostkami ochrony zdrowia w celu

zwiększeni a ich efektywności orga n izacyj nej.

Wskazane osiągnięcia bez wątpienia przyczynią się do rozwoju nauki o zarządzaniu

i jakoŚci, Świadczą również o dojrzałości naukowej Habilitanta oraz posiadaniu umiejętności

związanych z samodzielnym prowadzeniem badań naukowych. Wskazują również na dobrą

znajomość i zrozumienie rozwazanego tematu.

Jednak omawiana monografia nie jest wolna od drobnych wad (wskazanych wcześniej)

oraz niekonsekwencji terminologicznych. Drobne uchybienia nie wpływają zasadniczo na

wysoką ocenę całokształtu.

4. Ocena aktywności naukowej Habilitanta z perspektywy wymagań stawianych osobom

ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

W pozostałym dorobku naukowo-badawczym przedstawionym do oceny, Habilitant wskazuje

sześć głównych obszarów zainteresowań, należą do nich:

zarządzanie jed nostka m i och rony zd rowia,

innowacyjność jednostek ochrony zdrowia,

przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia,

in nowacyj ność przedsiębiorstw,

zachowania innowacyjne pracowników,



innowacje zarządcze,

przedsiębio rczość rodzi n na.

Wszystkie zaprezentowane obszary cechuje duża spójność tematyczna z problematyką

poruszaną w monografii zgłoszonej jako główne osiągnięcie naukowe. Kandydat

w konsekwentny sposób buduje swój warsztat naukowy, dokonując we wskazanych obszarach

zarówno analiz teoretycznych, jak i badań empirycznych wzmocnionych pracą ekspercką

w jednostkach ochrony zdrowia. Podejmowane działania we wspomnianych obszarach

naukowych wzajemnie przenikają się w wymiarze czasowym i poznawczym. W doskonały

sposób uwidacznia się to we wskazanych tematyczne 36 publikacjach naukowych

powiązanych prowadzoną z działalnością badawczą.

Każdy z wymienionych obszarów wiązał się również z uczestnictwem Habilitanta

w konferencjach..i,_wygłoszeniem na nich referatów, a także z uczestnictwem w granach

badawczych zarówno jako prowa dzący, jak i jako uczestnik.

Udokumentowany dorobek naukowy Kandydata (po uzyskaniu stopnia doktora)obejmuje

łącznie 4L publikacji z czego 15 stanowią publikacje autorskie. Struktura dorobku

przedstawionego do oceny ksztattuje się następująco:

autorstwo 6 i współautorstwo 19 publikacji naukowych w czasopismach i zeszytach

naukowych, w tym autorstwo 1 i współautorstwo 1 publikacji zagranicznej w języku

angielskim,

autorstwo monografii w języku polskim,

autorstwo 8 i współautorstwo 6 rozdziałów w monografiach i opracowaniach

pokonferencyjnych, w tym 6 autorskich i 3 współautorskich publikacji zagranicznych

w języku angielskim,

autorstwo podręcznika w języku polskim.

Prace Habilitanta są indeksowane w bazach: Web of Science Core Collection (H-indeks 4)

Scopus (H-indeks 4), Google Scholar (H-indeks 6), BazEkon (H-indeks 4). Warto również

podkreślić, że jedna z prac została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Review of

Manageriol Scłence, którego pięcioletni lF wynosi 2,0L5, a punktacja ME|N to 70 punktów.

Za tę publikację Kandydat otrzymał nagrodę naukową Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego

w oraz Grant Rektorski W tym miejscu należy również podkreślić, że publikacje są wynikiem

realizowanych ośmiu projektów badawczych, w trzech spośród nich Kandydat pełnił rolę

kierownika, w pięciu natomiast był wykonawcą. Dwa z projektów byty finansowane przez



Narodowe Centrum Nauki - Opus 3 i Miniatura ż, sześć przez macierzystą jednostkę (projekty

,,Młodzi Naukowcy", Badania Statutowe, projekt dotyczący rozwoju specjalności naukowych).

CzęŚĆ z prezentowanych prac dr Wojciech Głód przedstawił na ].5 krajowych i 10

m iędzyna rodowych konferencjach nau kowych.

lstotną częścią aktywności naukowej Habilitanta jest działalność ekspercka w jednostkach

ochrony zdrowia. Jej efektem są liczne opracowania o charakterze naukowo-badawczym,

a przede wszystkim rekomendacje dla praktyki gospodarczej, spośród których liczne zostały

praktycznie zaimplementowane w wybranych jednostkach ochrony zdrowia. W mojej opinii

jest to jeden z kluczowych obszarów rozwoju badacza w obszarze nauki o zarządzaniu ijakości.

Daje on mozliwość urzeczywistnienia rozważan teoretycznych w działalności biznesowej,

jednoczeŚnie przyczyniając się do refleksji naukowej. Staje się to podstawą do dalszego

tworzenia nowyc.tl teorii, co można zauważycw pracach dr, Wojciecha Głoda.

Działalność naukowa Kandydata przejawia się również, w aktywnym udziale w 5

komitetach organizacyjnych i programowych międzynarodowych i krajowych konferencji

naukowych, w tym w dwóch jako przewodniczący.

Pan Doktor jest także recenzentem L4 artykułów opublikowanych w następujących

materiałach konferencyjnych, konferencji międzynarodowych: European Academy of

Management, MakeLearn Conference lnternational Research Society for Public Management.

Jest również członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, a w latach

2OL5-ŻOL6 byt członkiem European lnstitute for Advanced Studies in Management (EIASM).

5. Ocena działaIności dydaktycznej i organizacyjnej oraz popularyzującej naukę

Dr Wojciech Głód w trakcie swojej pracy wykazał się wysokim zaangażowaniem

w działa l n ość dyda ktyc zną or az organ izatorską,

Jako dydaktyk prowadził zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe na studiach l i ll stopnia oraz

studiach podyplomowych, zarówno w Uniwersytecie macierzystym jak i w licznych innych

szkołach wyższych, w tym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Realizował również

liczne szkolenia i warsztaty dla instytucji publicznych oraz prywatnych. Zakres prowadzonych

zajęĆ mieŚci się w nurcie głównych zainteresowań Kandydata i wiąże się z ogólnie

pojmowanym zarządzaniem przedsiębiorstwem, przedsiębiorczością, analizą finansową

i ekonomiczną, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz restrukturyzacją w jednostkach ochrony



zdrowia, Zakres realizowanej dydaktyki bardzo trafnie wpisuje się z zakres zainteresowań

naukowo-badawczych Habilitanta dając tym samym możliwość przekazania studentom

wiedzy aktualnej i nieoderwanej od rzeczywistości biznesowej. Ma to również potwierdzenie

w licznych materiałach dydaktycznych, a w szczególności w dwóch podręcznikach, których jest

autorem i współautorem.

Pan Doktor brał również czynny udział w tworzeniu kierunku Finanse i zarzqdzanie w ochronie

zdrowia na l i ll stopniu kształcenia, którego obecnie jest Menedzerem i członkiem Rady

Programowej. Współpracował również przy tworzeniu kierunków: Przedsiębiorczość i

zarzqdzanie oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne,

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Kandydat wypromował 64 dyplomantów oraz

wykonał ponad 20 recenzji prac dyplomowych.

Za wkład w.umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku

2018 został wyróżniony nagrodą lnterstar Prorektora ds. Edukacji i lnternacjonalizacji.

W działalności organizatorskiej dr Wojciech Głód aktywnie angażował się także na rzecz

społecznoŚci akademickiej. W kadencji 2Ot2-201,6 oraz 2OL6-2O2O był członkiem Rady

Wydziału Ekonomii. Ponadto w kadencji 2OL6-2O2O pełnił funkcję członka Senatu

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz był członkiem Senackiej Komisji Dydaktyki.

7aważny aspekt aktywności Habilitanta uznać należy działalność związanąz popularyzacją

nauki w Środowisku lokalnym. Wielokrotnie uczestniczył on w roli prelegenta w ramach

działań Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty oraz

projektu Ekonomia dla Liceum i Technikum. Projekty te były realizowane przez Uniwersytet

Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków

Ekonomicznych. Realizowat również zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego wieku

funkcjonującego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Działalność dydaktyczna i organizatorska Kandydata znalazła uhonorowana w roku 2015

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, d w roku 201-8 Medalem Brązowym za długoletnią

służbę.
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6. Wnioskikońcowe

Po zapoznaniu się z dokonaniami dr. Wojciecha Głoda oraz po analizie przedstawionego

dorobku, ze szczególnym uwzględnieniem monografii zgłoszonej jako główne osiągnięcie

naukowe stwierdzam że:

w zakresie publikacji, wskazanejjako główne osiągnięcie naukowe Habilitant wykazał

się znacznym wkładem w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,

pozostały dorobek zaprezentowany w artykułach, rozdziałach w monografiach jak

i materiałach konferencyjnych jest odzwierciedleniem zainteresowań naukowo-

badawczych dr Wojciecha Głoda i w znacznym stopniu koresponduje z publikacją

wskazaną jako główne osiągnięcie, a także pokazuje sukcesywny rozwój naukowy,

w zakresie samodzielności badawczej na szczególne podkreślenie zasługuje realizacja

grantów'bad,awczych, spośród których w trzech Kandydat pełnił rolę kierownika,

a także duża aktywność badawcza i doradcza na rzecz jednostek ochrony zdrowia,

aktywność dydaktyczna jest zróżnicowana i dobrze powiązana z pracą naukowo-

badawczą i wykracza poza macierzystą jednostkę,

umiędzynarodowienie dorobku przejawia się zarówno w publikacjach, jak

i uczestnictwie w konferencjach, a także w działalności na rzecz umiędzynarodowienia

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Habilitant wykazuje się również zaangażowaniem w działalność organizacyjną

jednostki, w której pracuje oraz w promocję nauki w środowisku lokalnym.

Podsumowując stwierdzam, źe w mojej opinii przedstawione do recenzji osiągnięcia

naukowe Habilitanta stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu ijakości

itym samym odpowiadają wymaganiom określonym w art. 21-9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. 2Oż0 r. poz. 85 z poźn. zm.).

Wobec powyższego popieram wniosek dr. Wojciecha Głoda o nadanie stopnia naukowego

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu

i jakości.
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