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Łódź, 30.04.2021 

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. uczelni  

Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego  

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 

Politechnika Łódzka 

 

 

Recenzja osiągnięć naukowych dr Artura Strzeleckiego w związku z postępowaniem 

habilitacyjnym prowadzonym przez Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki 

o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dziedzinie 

nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

 

1. Podstawy formalne sporządzenia recenzji 

Podstawą sporządzenia recenzji było pismo prof. dr hab. Macieja Mitręgi, 

Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 11 marca 2021 roku wraz z załączoną 

dokumentacją, dotyczące przygotowania recenzji osiągnięć naukowych dr Artura Strzeleckiego. 

Przesłana dokumentacja obejmowała: 

1. Wniosek przewodni 

2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 

3. Dane wnioskodawcy 

4. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

5. Kopie artykułów zgłaszanych jako osiągnięcie naukowe 

6. Kopie dokumentów z jednostek naukowych, z którymi współpracował Habilitant 

7. Wykaz osiągnięć naukowych 

8. Oświadczenia współautorów publikacji 

9. Potwierdzenia wymian zagranicznych 

10. Potwierdzenie powołania na promotora pomocniczego 

11. Potwierdzenia wykonanych ekspertyz 

12. Listy z podziękowaniami za pracę organizacyjną, dydaktyczną i naukową 

13. Pendrive z elektroniczną wersją dokumentacji 

14. Kopie artykułów opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora, które nie wchodzą 

w skład głównego osiągnięcia (dosłane w dniu 24 marca 2021 drogą mailową na 

prośbę jednego z recenzentów). 
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2. Charakterystyka przebiegu pracy zawodowej i aktywności naukowej, dydaktycznej, 

popularyzatorskiej oraz organizacyjnej Habilitanta 

Dr Artur Strzelecki w 2006 roku ukończył studia na kierunku „Informatyka 

i ekonometria” na Wydziale Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach. W 2013 roku na Wydziale Informatyki i Komunikacji 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obronił rozprawę doktorską pt. „Strategia promocji 

organizacji z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych” uzyskując dyplom doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Promotorem pracy był Pan prof. dr hab. Henryk 

Sroka. 

W latach 2006-2013 Habilitant był zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze 

Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, gdzie od 2013 roku kontynuuje pracę na stanowisku adiunkta. Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach był i jest głównym miejscem pracy dr Artura Strzeleckiego. 

Głównym przedmiotem zainteresowań Habilitanta była od początku problematyka 

marketingu internetowego, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie informacją. Tematyka 

ta była poruszana przez Habilitanta już w okresie przygotowywania pracy magisterskiej, 

a następnie podejmowana w rozprawie doktorskiej. Dorobek Habilitanta po uzyskaniu stopnia 

doktora również koncentruje się na różnorodnych aspektach zarządzania informacjami oraz 

marketingu internetowego. Znalazło to wyraz w Jego dorobku publikacyjnym, który przed 

uzyskaniem stopnia doktora obejmował 24 pozycje (z których 15 dotyczyło bezpośrednio tematu 

wyszukiwarek internetowych), a po doktoracie 33 prace naukowe, w tym 22 artykuły, 

8 rozdziałów w monografiach i 3 publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych 

(w tym 28 publikacji w języku angielskim i 5 w języku polskim). 7 artykułów przygotowanych 

przez dr Strzeleckiego zostało opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście JCR 

i posiadają one wskaźnik impact factor. W bazie Web of Science zindeksowanych jest 

17 publikacji Habilitanta, natomiast w bazie Scopus 18 publikacji. Sumaryczny impact factor dla 

publikacji naukowych dr Strzeleckiego wynosi 22,79, natomiast indeks Hirsha w bazie Web 

of Science wynosi 3 (2 bez autocytowań). 

Kandydat brał udział w 32 konferencjach naukowych (w tym tylko w 7 po uzyskaniu 

stopnia doktora). W okresie od 2013 roku był członkiem komitetów naukowych dwóch 

konferencji i członkiem komitetów organizacyjnych czterech konferencji. Jest także recenzentem 

w trzech czasopismach międzynarodowych. Do 2021 roku wykonał 65 recenzji artykułów 
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i referatów na konferencje (w tym 55 recenzji dla 21 czasopism znajdujących się w bazach Web 

of Science i/lub Scopus). 

Pewien niedosyt stanowi liczba realizowanych przez Habilitanta projektów badawczych 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Po uzyskaniu stopnia doktora pozyskał jedynie projekt 

Miniatura na działanie naukowe pt. „Wzorce przemieszczania się i przepływu ludności oraz ich 

wpływ na pandemię COVID-19 na podstawie danych o mobilności Google, Apple i Baidu”. 

W latach 2013-2015 był natomiast wykonawcą w projekcie „Prosumpcja systemów 

informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacjach gospodarczych” finansowanym 

ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy: N N115 410040). 

Od 2020 roku wspólnie z naukowcami z centrum badawczego CEOS.PP na Politechnice 

w Porto w Portugalii realizuje projekt badawczy dotyczący wykorzystania danych z Google 

Trends w kontekście zainteresowania społeczeństwa informacjami o koronawirusie i chorobie 

COVID-19. W autoreferacie na zawarto jednak informacji o źródłach jego finansowania. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora, Habilitant był wykonawcą projektu badawczego 

„Formy i treść ekspresji kultury politycznej Polaków w Internecie w kampaniach wyborczych 

2010 i 2011 roku” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(projekt badawczy: N N 116 280338) oraz pozyskał grant promotorski na realizację pracy 

doktorskiej (nr N N111 283638, finansowany ze środków MNiSW w latach 2010-2011). 

W 2020 roku, Habilitant odbył staż naukowy w centrum badawczym CEOS.PP 

na Politechnice w Porto w Portugalii, skrócony z powodu pandemii Covid-2019. 

Habilitant jest aktywny na polu dydaktycznym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. Był promotorem 35 prac licencjackich oraz 17 prac 

magisterskich, a także recenzentem 10 prac licencjackich i 2 prac magisterskich. 

Dr A. Strzelecki pełni rolę promotora pomocniczego w jednym przewodzie doktorskim. 

W ramach programów Socrates Erasmus i Erasmus+, dr A. Strzelecki uczestniczył 

w 12 krótkookresowych wyjazdach dydaktycznych do Portugalii, Grecji, Belgii, Słowenii 

i Brazylii. Prowadził tam wykłady i ćwiczenia z obszaru marketingu internetowego 

w wyszukiwarkach i/lub analityki internetowej. 

Za swoje zasługi, w 2016 roku dr Strzelecki otrzymał Medal Komisji Edukacji 

Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, a w 2019 roku Medal Brązowy 

za Długoletnią Służbę (III stopnia) nadany przez Prezydenta RP. Habilitant dwukrotnie (w latach 

2018 i 2019) otrzymał Grant Rektorski Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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za publikację artykułów w czasopismach naukowych wymienionych w wykazie Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiadających impact factor. W 2020 roku otrzymał także 

indywidualną nagrodę pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze. 

Dr A. Strzelecki angażuje się także w działania popularyzujące naukę (m.in. wśród 

uczniów szkół średnich i słuchaczy Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, czy poprzez 

udział w konferencjach branżowych dla praktyków). W 2009 roku uruchomił także stronę 

internetową pod adresem https://www.silesiasem.pl, na której publikuje artykuły popularyzujące 

wiedzę na temat wyszukiwarek internetowych. 

W ramach współpracy z sektorem gospodarczym, w 2015 roku Habilitant uczestniczył 

w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Google Polska „Internetowe Rewolucje” jako 

szef zespołu Ekspertów Umiejętności Internetowych. Wykonał ekspertyzy dla 16 spółek prawa 

handlowego oraz kilkadziesiąt ekspertyz dla innych podmiotów gospodarczych. Był członkiem 

jury konkursowego European Search Awards (w latach 2017-2020), Global Search Awards 

(w 2020 roku) oraz semKRK (w latach 2018 i 2019).  

Habilitant jest także aktywny na polu organizacyjnym. W latach 2011-2019 był 

współorganizatorem International Week na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

 

3. Ocena osiągnięć naukowych Habilitanta 

Jako główne osiągnięcie naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauk 

o zarządzaniu i jakości, Habilitant – zgodnie z art. 219 ust. 1, pkt 2b ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce – wskazał cykl 12 powiązanych tematycznie artykułów 

naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były 

ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 

2b. 

Habilitant wyodrębnił w ramach cyklu trzy tematy badawcze: „Widoczność witryn 

internetowych w wyszukiwarce” (1), „Widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce” (2) 

oraz „Widoczność transgranicznych sklepów w Internecie” (3). Ten podział nie jest w mojej 

opinii konieczny, gdyż zgodnie z wymogami ustawy należy wskazać jeden cykl powiązanych 

tematycznie artykułów naukowych. Jednak poszczególne tematyki są ścisłe związane i mogą być 

traktowane jako cykl 12 powiązanych tematycznie artykułów naukowych, obejmujących 

tematykę widoczności witryn internetowych i trendów wyszukiwań w wyszukiwarckach. 
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Wskazany cykl obejmuje następujące artykuły: 

1. Strzelecki, A. (2019). Website removal from search engines due to copyright violation. Aslib 

Journal of Information Management, 71(1), 54-71. DOI: https://doi.org/10.1108/AJIM-05-

2018-0108 (IF: 1,702, 100 pkt. MNiSW). 

2. Strzelecki, A. (2019). Google Web and Image Search Visibility Data for Online Store. Data, 

4(3), 125. DOI: https://doi.org/10.3390/data4030125 (Indeksowany w WoS i Scopus, 20 pkt. 

MNiSW). 

3. Kostagiolas, P., Strzelecki, A. (25%), Banou, C., Lavranos, C. (2020). The impact 

of Google on discovering scholarly information: managing STM publishers’ visibility 

in Google. Collection and Curation. DOI: https://doi.org/10.1108/CC-01-2020-0002 

(Indeksowany w WoS i Scopus, 20 pkt. MNiSW). 

4. Strzelecki, A. (2020). Google Medical Update: Why Is the Search Engine Decreasing 

Visibility of Health and Medical Information Websites? International Journal 

of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1160. DOI: 

https://doi.org/10.3390/ijerph17041160 (IF: 2,849, 70 pkt. MNiSW) 

5. Strzelecki, A. (75%), Rutecka, P. (2020). Direct Answers in Google Search Results. IEEE 

Access, 8, 103642-103654. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2999160 (IF: 3,745, 

100 pkt. MNiSW). 

6. Strzelecki, A. (2020). Eye-Tracking Studies of Web Search Engines: A Systematic 

Literature Review. Information, 11(6), 300. DOI: https://doi.org/10.3390/info11060300 

(Indeksowany w WoS i Scopus, 40 pkt. MNiSW). 

7. Strzelecki, A. (90%), Rizun, M. (2020). Infodemiological Study Using Google Trends on 

Coronavirus Epidemic in Wuhan, China. International Journal of Online and Biomedical 

Engineering (iJOE), 16(04), 139-146. DOI: https://doi.org/10.3991/ijoe.v16i04.13531 

(Indeksowany w WoS i Scopus, 20 pkt. MNiSW). 

8. Strzelecki, A. (2020). The Second Worldwide Wave of Interest in Coronavirus since the 

COVID-19 Outbreaks in South Korea, Italy and Iran: A Google Trends Study. Brain, 

Behavior, and Immunity, 88, 950-951. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.042 

(IF: 6,633). 

9. Strzelecki, A. (40%), Azevedo, A., Albuquerque, A. (2020). Correlation between the Spread 

of COVID-19 and the Interest in Personal Protective Measures in Poland and Portugal. 

Healthcare, 8(3), 203. DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare8030203 (IF: 1,916, 40 pkt. 

MNiSW). 
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10. Strzelecki, A. (2019). Key Features of E-Tailer Shops in Adaptation to Cross-border E-

Commerce in the EU. Sustainability, 11(6), 1589. DOI: https://doi.org/10.3390/su11061589 

(IF: 2,592, 70 pkt. MNiSW). 

11. Strzelecki, A. (80%), Rizun, M. (2020). Consumers’ security and trust for online shopping 

after GDPR: examples from Poland and Ukraine. Digital Policy, Regulation 

and Governance. DOI: https://doi.org/10.1108/DPRG-06-2019-0044 (Indeksowany w WoS 

i Scopus, 70 pkt. MNiSW). 

12. Strzelecki, A. (2020). Content Delivery Networks in Cross-border e-Commerce. 

International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 11(4), 19-27. DOI: 

https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110404 (Indeksowany w WoS i Scopus, 20 pkt. 

MNiSW). 

W przypadku 7 artykułów, dr A. Strzelecki jest jedynym autorem, natomiast pozostałe 

5 publikacji zostało przygotowanych we współautorstwie (jednak w przypadku 3 artykułów 

udział Pana dr Strzeleckiego jest dominujący). Artykuły zostały opublikowane w okresie 2019-

2020, co pozwala traktować je jako cykl. 

Wszystkie – wskazane jako osiągnięcie naukowe – artykuły są indeksowane w bazie 

Scopus oraz w bazie Web of Science. 6 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach 

z listy Journal Citation Reports posiadających wskaźnik impact factor, a pozostałe 6 artykułów 

jest indeksowanych w Emerging Sources Citation Index. Świadczy to o wysokim stopniu 

umiędzynarodowienia dorobku Habilitanta i międzynarodowym zasięgu publikacyjnym. 

Słabo oceniam natomiast dobór czasopism, w których opublikowano artykuły składające 

się na główne osiągnięcie naukowe. Czasopisma te nie są bezpośrednio dedykowane 

publikacjom z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości. Pewnym mankamentem jest także fakt, 

iż 5 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach tego samego wydawcy (MDPI). 

Tematykę podjętą przez Habilitanta należy uznać za istotną, zarówno z punktu widzenia 

rozwoju teorii zarządzania informacją i marketingu internetowego, jak i z punktu widzenia 

praktyki gospodarczej. W warunkach współczesnego rynku działania wyszukiwarek 

internetowych są istotnym elementem funkcjonowania organizacji, a interfejs wyszukiwania 

i sposób korzystania z listy wyników wyszukiwania jest istotnym elementem korzystania 

z Internetu poszczególnych aktorów rynku. 

 Fakt, iż Habilitant odnosi się do widoczność w wyszukiwarkach internetowych, a nie 

tylko optymalizacji witryn internetowych stanowi nowe ujęcie problemu i wpływa na 

oryginalność dorobku. Jednocześnie uważam, iż dr Strzelecki – podejmując problem 
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widoczności witryn i trendów wyszukiwań w wyszukiwarce  ̶  wpisuje się w kluczowe obszary 

zarządzania informacją w dobie rewolucji internetowej.  

We pierwszych 7 artykułach Habilitant skoncentrował się na widoczności witryn 

w wyszukiwarkach internetowych. Dr Strzelecki wykorzystał w badaniach dane pochodzące 

zarówno z systemów wyszukiwarek, jak i z zewnętrznych systemów śledzących wyniki 

wyszukiwania z systemów wyszukiwarek.  

Przeprowadzone badania dowiodły, że wyszukiwarki internetowe stymulują widoczność 

stron internetowych, nie tylko za pomocą algorytmu wyszukiwania, ale również na podstawie 

regulacji prawnych lub innych czynników kluczowych dla zapewnienia rzetelności 

pokazywanych wyników, szczególnie w obszarze informacji o charakterze medycznym. Można 

stwierdzić, iż wyniki badań Habilitanta wpływają na wypełnienie luki badawczej dotyczącej 

stymulowania widoczności przez wyszukiwarki internetowe. 

W kolejnych 4 artykułach, Habilitant koncentruje się na widoczność trendów 

wyszukiwań w wyszukiwarce. Widoczność trendów wyszukiwań pozwala zilustrować w jaki 

sposób użytkownicy korzystają z wyszukiwarki, za pomocą jakich urządzeń, ile czasu spędzają 

na wyszukiwaniu, które wyniki ich interesują najbardziej oraz jakie zapytania wprowadzają 

do wyszukiwarki. Dr Strzelecki przeprowadził badania zarówno o charakterze wtórnym, jak 

i pierwotnym. Omawiając widoczność trendów wyszukiwań w wyszukiwarce, Habilitant 

dokonał oceny prowadzonych dotychczas badań okulograficznych nad wykorzystaniem 

interfejsów wyszukiwarek, wskazał istniejące luki badawcze, zaproponował możliwości ich 

uzupełnienia oraz przeprowadził badania umożliwiające stwierdzenie, w jaki sposób trendy 

wyszukiwania mogą zostać wykorzystane do pozyskania informacji o intencjach. Szczególnie 

istotne – z punktu widzenia wpływu społecznego – są prace przygotowane w oparciu o dane 

z usługi Google Trends i dotyczące pandemii COVID-19. Wykorzystanie anonimowych danych 

z Google Trends pozwoliło osadzić prowadzone badania w kontekście pandemii koronawirusa. 

W ostatnich z cyklu, 3 artykułach, dr Strzelecki poruszył problematykę widoczność 

transgranicznych sklepów w Internecie, koncentrując się na stymulacji widoczności stron 

sklepów w Internecie. Habilitant zidentyfikował czynniki mające wpływ na widoczność sklepu, 

który oferuje swoje towary klientom zagranicznym. W literaturze przedmiotu, Autorzy polscy 

i zagraniczni, stosunkowo rzadko koncentrują się na problematyce widoczności 

i funkcjonowania sklepów o międzynarodowym charakterze, co świadczy o próbie wypełnienia 

luki badawczej przez Habilitanta. W publikacjach dotyczących sklepów transgranicznych, 

dr Strzelecki – w mojej opinii – w sposób niedostateczny wykorzystał dorobek z obszaru 
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marketingu internetowego i słabo osadził podjętą problematykę w dorobku nauk o zarządzaniu 

i jakości. Przegląd literatury i w efekcie prowadzona w artykułach dyskusja powinny być 

bardziej pogłębione. Jednakże przedstawione wnioski są interesujące poznawczo. 

Zaletą prac badawczych prowadzonych przez dr Artura Strzeleckiego jest 

międzynarodowy charakter prowadzonych badań. Habilitant pracuje na dużych zbiorach danych, 

które odnoszą się nie tylko do Polski, ale do całego świata, a w szczególności Europy. Takie 

badania mają szansę być dostrzeżone na świecie, co przyczyni się do promocji polskiej nauki.  

Zaproponowana przez Habilitanta tematyka widoczność w wyszukiwarkach 

internetowych nosi znamiona nowości, nie jest bowiem często analizowana w opracowaniach 

naukowych, zatem dr Strzelecki miał szansę wypełnić lukę w tym obszarze. Jednocześnie 

podjęta problematyka wpisuje się w aktualne potrzeby społeczne oraz potrzeby praktyki 

gospodarczej. 

Problematyka zarządzania informacją w kontekście funkcjonowania wyszukiwarek 

internetowych jest trudna i wieloaspektowa. Po dogłębnej lekturze cyklu artykułów należy 

stwierdzić, że w rezultacie studiów literaturowych oraz przeprowadzonych badań empirycznych, 

Habilitant sformułował interesująco poznawczo wnioski, które świadczą o wkładzie w rozwój 

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Dr Strzelecki posiada warsztat naukowy, na który 

składają się: umiejętność identyfikowania luk badawczych, umiejętność doboru i wykorzystania 

narzędzi badawczych do prowadzenia badań w środowisku internetowym oraz umiejętność 

interpretowania wyników i przedstawiania konkluzji i rekomendacji. 

Uważam iż dr Strzelecki udowodnił, iż posiada umiejętność wyboru ważnych problemów 

badawczych z obszaru zarządzania informacja i marketingu internetowego. Pewien niedosyt 

budzi poziom ich upowszechnienia w polskim środowisku nauk o zarządzaniu i jakości, a także 

publikacja kluczowych wyników badań w czasopismach i materiałach konferencyjnych 

niezwiązanych bezpośrednio z tą dyscypliną. 

Reasumując, stwierdzam, że przeprowadzone studia literaturowe i badania własne 

pozwoliły dokonać oceny widoczności witryn i trendów wyszukiwań w wyszukiwarkach 

internetowych dla wybranych przykładów. I choć cykl artykułów z pewnością nie wyczerpuje 

kompleksu zagadnień dotyczących tego obszaru, to Habilitant jest świadomy możliwości 

i kierunków dalszych badań. 
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4. Ocena aktywności naukowej Habilitanta realizowanej w więcej niż jednej uczelni, 

w szczególności zagranicznej 

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant współpracował w ramach działań dydaktycznych 

oraz realizacji projektów naukowych z dwoma uczelniami zagranicznymi. 

Pierwszym ośrodkiem jest centrum badawcze CEOS.PP na Politechnice w Porto 

w Portugalii. Współpraca została zainicjowana dzięki realizacji w ramach programu Erasmus+ 

wizyt dydaktycznych w latach 2015, 2017-2019. Habilitant realizuje wspólnie z naukowcami  

z Politechniki w Porto projekt badawczy dotyczący wykorzystania danych z Google Trends 

w kontekście zainteresowania informacjami o koronawirusie i chorobie COVID-19. W ramach 

realizacji projektu, Habilitant odbył staż w marcu 2020 roku (staż został skrócony z powodu 

sytuacji pandemicznej, jednak współpraca była kontynuowana za pomocą środków komunikacji 

na odległość). Efektem realizacji projektu było opublikowanie wspólnego artykułu 

w czasopiśmie obecnym na liście JCR i posiadającym Impact Factor 1,916: 

 Strzelecki, A., Azevedo, A., Albuquerque, A. (2020). Correlation between the Spread of 

COVID-19 and the Interest in Personal Protective Measures in Poland and Portugal. 

Healthcare, 8(3), 203. DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare8030203. 

Drugim ośrodkiem zagranicznym  ̶  z którym Habilitant współpracuje  ̶ jest Wydział 

Information Science and Informatics Uniwersytetu Jońskiego w Grecji. Podobnie jak 

w pierwszym przypadku, współpraca naukowa została zainicjowana podczas wymiany 

akademickiej w ramach programu Erasmus+ w 2019 roku i kontynuowana za pomocą środków 

komunikacji na odległość. Efektem wspólnych prac jest artykuł dotyczący widoczności 

w wyszukiwarce internetowej portali internetowych pięciu największych wydawnictw 

naukowych (Elsevier, Emerald Publishing, Springer, Taylor & Francis oraz John Wiley & Sons). 

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie indeksowanym w bazie Web of Science oraz 

Scopus w maju 2020 roku: 

 Kostagiolas, P., Strzelecki, A., Banou, C., and Lavranos, C. (2020). The impact of 

Google on discovering scholarly information: managing STM publishers’ visibility in 

Google. Collection and Curation, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. DOI: 

https://doi.org/10.1108/CC-01-2020-0002. 

 Współpraca naukowa z obydwoma ośrodkami jest kontynuowana. Dodatkowo przed 

uzyskaniem stopnia doktora Habilitant był wykonawcą projektu badawczego „Formy i treść 

ekspresji kultury politycznej Polaków w Internecie w kampaniach wyborczych 2010 i 2011 

roku” realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim.  
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 Dokonując oceny aktywności naukowej Habilitanta poza jednostką macierzystą 

tj. Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, można stwierdzić, że Habilitant podejmuje 

działania mające na celu realizację projektów badawczych z przedstawicielami uczelni 

zagranicznych. Projekty te nie są niestety finansowane ze środków pozyskanych w ramach 

zewnętrznych konkursów. Biorąc pod uwagę fakt, że efektem prowadzenia wspólnych tematów 

badawczych są wspólne publikacje naukowe, jak również ograniczenia wynikające z pandemii, 

które spowodowały skrócenie stażu badawczego na Politechnice w Porto, można stwierdzić, 

iż Habilitant wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, 

w szczególności zagranicznej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, iż Habilitant będzie podejmował 

dalsze starania w obszarze rozwoju współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi 

i kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku na realizację międzynarodowego projektu 

badawczego. 

 

4.  Konkluzja 

Stwierdzam, że dorobek naukowo-badawczy Pana dr Artura Strzeleckiego oraz jego 

aktywność na polu współpracy międzynarodowej spełniają podstawowe kryteria wymagane przy 

uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Stanowią one wynik  ̶  od momentu uzyskania stopnia 

doktora  ̶  konsekwentnego i dobrze ukierunkowanego rozwoju własnego oraz koncentracji na 

ważnym i rozwijającym się obszarze badawczym, co świadczy o istotnym wkładzie w rozwój 

dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.  

Oceniając całościowy obraz osiągnięć naukowych Pana dr Artura Strzeleckiego, 

stwierdzam, iż spełnia On wymagania określone w art. 219 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce i popieram Jego starania o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

 


