
Uchwała Komisji habilitacyjnej z dnia 09.05.2022 powołanej w postępowaniu w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 
nauk o zarządzaniu i jakości wszczętym na wniosek dr Kamili Lewandowskiej. 

§ 1 

Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Dziedziny Naukowej Nauki Społeczne 
Politechniki Gdańskiej, uchwałą nr RD/32/11/2021 z dnia 25.11.2021, działając na podstawie 
art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku 
stwierdza,  że aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe nie stanowią istotnego wkładu w 
rozwój dyscypliny naukowej nauk o zarządzaniu i jakości i wyraża negatywną opinię w sprawie 
nadania dr Kamili Lewandowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, nie uznając spełnienia przesłanek 
warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 
1-3 wskazanej ustawy. 

UZASADNIENIE 

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Kamila Lewandowska uzyskała 
trzy negatywne recenzje. W recenzjach pozytywnych podkreślano: (a) interdyscyplinarność 
dorobku oraz spełnienie w stopniu wystarczającym kryterium istotnej aktywności 
dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzującej naukę, (b) aktywność naukową realizowaną w 
więcej niż jednej uczelni, instytucjach naukowych i instytucjach kultury, szczególnie 
zagranicznych (c) samodzielność badawczą i działanie na arenie międzynarodowej. W 
recenzjach negatywnych sformułowano konkluzje dotyczące: (a) niedociągnięć 
metodologicznych prowadzonych badań, (b) braku istotnego wkładu osiągnięć naukowych w 
dyscyplinę nauk o zarządzaniu i jakości, (c) braku spójności w prezentowanym cyklu.  

Na mocy art. 221 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 
r. oraz Uchwały Senatu PG nr 153/2021/XXV z 20 października 2021 r. w sprawie: zmiany 
Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 
wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 86/2021/XXV z dnia 10 lutego 2021 r. i ustalenia 
teksty jednolitego regulaminu, w związku z trzema recenzjami negatywnymi Komisja wyraża 
negatywną opinię w sprawie nadania dr Kamili Lewandowskiej stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

§ 2 

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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