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1. Imię i nazwisko: Magdalena Jaciow 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

2.1.  Dyplom ukończenia pięcioletnich studiów dziennych magisterskich w Akademii Ekonomicznej im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na 

Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Marketing, w roku 1998, nr 

10.915 

2.2. Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, nadany uchwałą Rady 

Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 29 

czerwca 2006 roku, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: Efektywność badań 

marketingowych w procesie decyzyjnym przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Zofii 

Kędzior 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

3.1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach), Katedra Rynku i Konsumpcji (dawniej Marketingu i Usług), 

zatrudnienie na stanowisku asystenta, X 2001 – IX 2006 

3.2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach), Katedra Rynku i Konsumpcji, zatrudnienie na stanowisku adiunkta, 

X 2006 – IX 2016 

3.3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rynku i Konsumpcji, zatrudnienie na stanowisku 

asystenta, X 2016 – nadal 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego 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. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku 

 

b) Autor: Magdalena Jaciow, rok wydania 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska  

 
c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Konstytutywną częścią nauk społecznych są porównania między rynkami, krajami, kulturami  

i społecznościami. Największe dzieła „architektów” nauk społecznych (Durkheima, Webera czy Marksa) 

powstawały na podstawie wyników analizy porównawczej. Poszukiwanie podobieństw i różnic między 
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krajami i kulturami pomaga odkryć mechanizmy działania różnych podmiotów, niezależnie od tego, czy 

badania ukierunkowane są na odkrywanie uniwersalnych praw (jak u Durkheima i Marksa), czy na 

identyfikację różnic (jak u Webera). Poszukiwanie podobieństw i różnic w różnych systemach społeczno-

kulturowych stało się problemem priorytetowym w badaniach społecznych. Korzyści płynące z takich 

badań dostrzeżono także w medycynie, ekonomii, edukacji i polityce. Odkrywanie podobieństw i różnic 

uwarunkowane jest posiadaniem porównywalnych informacji.  

Zapewnienie porównywalności wyników prowadzonych badań oznacza odpowiednie przygotowanie 

badań oraz weryfikację empiryczną, na podstawie zebranych danych. Jako pierwsze z nurtu badań 

porównawczych wymienia się badanie Almond’a i Verba [1963], w którym po raz pierwszy za pomocą skal 

porządkowych i przedziałowych dokonano pomiaru poziomu politycznego zaangażowania mieszkańców 

Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.  

Problem ekwiwalencji (porównywalności) w badaniach międzynarodowych stanowi wyzwanie dla 

wielu badaczy [Frijda, Jahoda, 1966], [van de Vijver, Leung, 1997], [van Deth (red.), 2006], [Gabriel, Verba, 

1963]. Dużo miejsca w literaturze przedmiotu zajmują publikacje psychologów kulturowych, dla których 

kontekst kulturowy wyników badań międzynarodowych jest szczególnie istotny. W badaniach 

ekonomicznych autorzy koncentrują się na wynikach międzynarodowych badań porównawczych 

wskaźników ekonomicznych gospodarek świata, z wykorzystaniem metod statystycznych, często bez 

stosowania tzw. „filtra kulturowego”. W literaturze polskiej niewiele jest publikacji na temat ekwiwalencji 

wyników badań. Do grona naukowców poruszających ten temat zaliczyć można Sagana (dokonującego 

oceny poziomu ekwiwalencji wyników badań na płaszczyźnie proceduralnej) oraz Karcz (koncentrującej się 

na interpretacyjnej płaszczyźnie ekwiwalencji procesu badawczego).  

W warunkach globalizacji wszystkich sfer aktywności podmiotów rynkowych wiedza o zagranicznych 

rynkach i decyzje podejmowane na jej podstawie stają się gwarancją sukcesu rynkowego. W sytuacji 

powszechnego dostępu do informacji, poszerza się wiedza menedżerów. Jej wykorzystanie w procesie 

decyzyjnym wymaga oceny jakości dostępnych informacji. Jakość informacji o rynkach zagranicznych jest 

wypadkową jakości procesu ich pozyskiwania, a efektem są w pełni porównywalne (ekwiwalentne) dane. 

W świetle powyższych uwarunkowań przedmiotem pracy była ekwiwalencja w międzynarodowych 

badaniach rynku i warunki jej zachowania. W pracy problem ujęto z perspektywy zarówno 

interpretacyjnej, jak i proceduralnej, dokonując oceny eksperckiej i empirycznej ekwiwalencji badań 

międzynarodowych.  

Celem publikacji było określenie kluczowych warunków zachowania ekwiwalencji i sposobów jej 

oceny w międzynarodowych badaniach rynku. Za cel przyjęto również zbudowanie modelu zachowania 

ekwiwalencji, który może stanowić punkt wyjścia w ocenie poziomu ekwiwalencji międzynarodowych 

badań rynku.  

Realizacja głównego celu pracy wymagała osiągnięcia: 

1. Celów poznawczych, obejmujących: 

- identyfikację problemu ekwiwalencji w różnych dziedzinach nauki,  
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- przegląd i wyjaśnienie przedstawianych w literaturze światowej podejść do ekwiwalencji  

w badaniach rynku, 

- identyfikację płaszczyzn ekwiwalencji w badaniach rynku, 

- identyfikację warunków zachowania ekwiwalencji w procesie badań rynku na każdej  

z wyróżnionych płaszczyzn, 

- wskazanie czynników kulturowych warunkujących zachowanie ekwiwalencji w badaniach na 

różnych rynkach (w różnych kulturach), 

- opracowanie modelu konceptualnego zachowania ekwiwalencji w badaniach rynku. 

2. Celu metodycznego, którym było:  

- opisanie sposobów oceny poziomu ekwiwalencji wyników badań i wykorzystanie jednego z nich do 

oceny wyników badań własnych. 

3. Celów utylitarnych, takich jak: 

- dostarczenie badaczom wiedzy o warunkach zachowania ekwiwalencji realizowanych badań 

międzynarodowych, 

- dostarczenie korzystającym z raportów i baz danych o rynkach zagranicznych wiedzy o sposobie  

i kryteriach oceny jakości danych i ich porównywalności. 

Analiza literatury przedmiotu i zdefiniowane cele pracy stanowiły podstawę sformułowania dwóch hipotez: 

H1: Poziom ekwiwalencji wyników badań międzynarodowych zależy od zachowania ekwiwalencji 

na poziomie obiektu badań, narzędzi pomiarowych, procesu gromadzenia danych oraz doboru 

próby badawczej. Im wyższy poziom ekwiwalencji badań na płaszczyźnie interpretacyjnej, tym 

wyższy poziom ekwiwalencji wyników badań na płaszczyźnie proceduralnej. 

H2: Warunkiem zachowania ekwiwalencji jest podjęcie na każdym etapie procesu badawczego 

działań minimalizujących negatywny wpływ wielu zmiennych (w tym zróżnicowania kulturowego 

rynków, ich struktury demograficzno-społeczno-ekonomicznej, kompetencji kulturowych badaczy  

i współpracy międzynarodowej zespołu badawczego oraz rodzaju, liczby i jakości źródeł informacji) 

na poziom ekwiwalencji badań. Im szerszy zakres podjętych działań, tym wyższy poziom 

ekwiwalencji uzyskanych wyników badań. 

Natura badanego problemu oraz moje osobiste doświadczenia wpłynęły na podejście metodologiczne 

zastosowane w pracy. Ze względu na to, iż zrozumienie przedmiotu pracy wymaga analizy uwarunkowań 

mających charakter pozaekonomiczny, uznano za zasadne multidyscyplinarne ujęcie problemu. Dokonano 

próby (z pełną świadomością jej niedoskonałości) ujęcia problemu ekwiwalencji badań z perspektywy 

obszaru nauk humanistycznych, w szczególności językoznawstwa, nauk o zarządzaniu, dziedziny nauk 

społecznych (w tym psychologii, socjologii), nauk ekonomicznych (ekonomii, nauk o zarządzaniu) oraz 

obszaru nauk ścisłych (głównie statystyki). Tym samym wskazać można trzy paradygmaty, w których mieści 

się tematyka pracy: konstruktywizm (rozumienie i wielość interpretacji), postpozytywizm (obserwacja 

empiryczna, pomiar i weryfikacja teorii) oraz pragmatyzm (skoncentrowanie na problemach, 

konsekwencjach działania, orientacja na cel praktyczny). 
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Przyjęta w pracy strategia badawcza miała charakter strategii mieszanej łączącej badania jakościowe 

z ilościowymi. Metoda badań jakościowych ma swoje źródło w humanistycznym modelu metodologicznym, 

który rekomenduje stosowanie hermeneutycznych metod badawczych. W pracy wykorzystano analizę, 

objaśnianie oraz interpretację źródeł pisanych związanych z przedmiotem pracy i ich wielokontekstową 

ocenę. W pracy wykorzystano również metody badań ilościowych. Źródłem danych ilościowych poddanych 

analizie statystycznej i wnioskowaniu była baza informacji pierwotnych pozyskanych na potrzeby 

międzynarodowego projektu badawczego kierowanego przeze mnie w latach 2011-2014 (projekt NCN pt. 

„E-konsument w Europie – komparatywna analiza zachowań”).  

Dokonana w pracy refleksja naukowa mieści się w przedmiocie nauk o zarządzaniu i koncentruje się 

na wspomaganiu informacyjnym procesów decyzyjnych w określonych warunkach (w tym przypadku 

pozyskiwaniu informacji w otoczeniu międzynarodowym i wielokulturowym).  

Postawionym celom pracy podporządkowany został układ pracy.  

W rozdziale I zdefiniowano pojęcie „badań rynku”, charakteryzując ich międzynarodowy wymiar  

i wskazując na konsekwencje, z jakimi badacz musi się liczyć, realizując badania w wielu krajach. Omówiono 

procedurę międzynarodowych badań rynku z zachowaniem ekwiwalencji, wskazując na rozstrzygnięcia 

metodyczne wynikające z przyjętego celu badań, a wpływające na jego przebieg. Rozdział zawiera również 

klasyfikację międzynarodowych badań rynku.  

W rozdziale II omówiono znaczenie słowa ekwiwalencja, wskazując na zakres jego stosowania  

w naukach humanistycznych (w tym w językoznawstwie) i społeczno-ekonomicznych (w tym ekonomii, 

socjologii, psychologii). Zdefiniowano ekwiwalencję w obszarze badań o zasięgu międzynarodowym oraz 

wskazano na płaszczyzny tej ekwiwalencji. W rozdziale zwrócono uwagę również na istotę ekwiwalencji  

w badaniach pośrednich, która w tym przypadku koncentruje się na zachowaniu jakości danych. Wskazano 

ograniczenia w wykorzystaniu zagranicznych wtórnych źródeł informacji w badaniach rynku. Odnosząc się 

do istoty ekwiwalencji w badaniach bezpośrednich, wskazano główne uwarunkowania jej zachowania, czyli 

warunki i możliwości prowadzenia badań bezpośrednich w krajach o różnym poziomie rozwoju, a także 

różnej kulturze (tzw. kulturowe obciążenie badań bezpośrednich oraz problem wyboru perspektywy 

badawczej etic i emic).  

Szersze omówienie wpływu kultury na zachowanie ekwiwalencji badań rynku zawarto w rozdziale III. 

Wskazano w nim konieczność rozstrzygnięć metodologicznych na etapie projektowania badań 

międzynarodowych. Posługując się przykładami, omówiono ekwiwalencję obiektu badań, narzędzi 

pomiarowych, próby badawczej oraz procesu badań bezpośrednich. W rozdziale zdefiniowano warunki 

zachowania ekwiwalencji pojęciowej, funkcjonalnej i kategoryzacyjnej na poziomie badanego konstruktu, 

wynikające z kulturowo odmiennego definiowania badanej rzeczywistości w różnych krajach. Stopień 

zróżnicowania kulturowego (w tym szczególnie język) wpływa na sposób komunikacji badacza  

z respondentami. Zachowanie ekwiwalencji na poziomie narzędzi pomiarowych wymaga wykorzystania 

odpowiednich zasad tłumaczenia pytań i skal pomiarowych, z zachowaniem odpowiednich odległości na 

skalach jakościowych i jednostek na skalach ilościowych. Wskazano typy narzędzi pomiarowych ze względu 
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na ich umocowanie kulturowe oraz etapy adaptacji narzędzi badawczych do badań rynków odmiennych 

kulturowo. Posługując się przykładami międzynarodowych projektów badawczych, wskazano warunki 

ekwiwalencji próby badawczej (w tym jednostek próby, operatu losowania, metod jej doboru) oraz procesu 

badań bezpośrednich (metod i technik zbierania danych, kontekstu, w jakim uwarunkowania społeczno-

kulturowe determinują interpretację wyników badań oraz czasu, w jakim prowadzone są badania na 

różnych rynkach). Omówiono podstawowe problemy ekwiwalencji zbierania danych, czyli chęć współpracy 

respondenta z badaczem, relacje respondent – ankieter oraz style odpowiedzi, jakimi posługując się 

respondenci reprezentujący różne kultury.  

Pomimo staranności w zachowaniu warunków wpływających na poziom porównywalności danych na 

etapie projektowania badania oraz w fazie gromadzenia danych może okazać się, że w efekcie otrzymane 

wyniki nie mogą być porównywane ani w przekroju przedmiotowym, ani przestrzennym. Aby dokonać 

sprawdzenia poziomu ekwiwalencji zgromadzonych danych konieczne jest wykorzystanie statystycznych 

metod analizy. W rozdziale IV dokonano oceny ekwiwalencji danych zgodnie z podejściem eksperckim 

(jakościowym) oraz empirycznym (ilościowym). Podejście jakościowe wykorzystano w analizie danych 

udostępnianych w statystykach masowych (m.in. bazach Eurostatu, Roczniku Statystyki Międzynarodowej). 

Ocena dotyczy wybranych statystyk ekonomiczno-społecznych rynków zagranicznych (europejskich  

i światowych). Z kolei podejście ilościowe znalazło zastosowanie w analizie danych zgromadzonych  

w badaniach własnych. W rozdziale omówiono najczęściej wykorzystywane metody statystyczne 

koncentrujące się na analizie struktury modeli pomiarowych (obiektów badań, konstruktów). Przy 

wykorzystaniu metod analizy czynnikowej dokonano oceny ekwiwalencji modelu postaw wobec zakupów 

online na poziomie konfiguracyjnym, metrycznym i kalibracji, wskazując na typ zgodności danych  

w przekroju badanych krajów (ładunków czynnikowych, stałych i błędów losowych). Rozdział zawiera 

również przykłady empirycznej oceny wyników dokonanej w projektach badawczych dotyczących 

międzykulturowych porównań w zakresie zwyczajów żywieniowych (FRL – Food Related Lifestyles), oceny 

jakości życia osób starszych (WHOQOL-AGE) oraz teorii podstawowych wartości ludzkich Schwartza, 

badanych w Europejskim Sondażu Społecznym.  

W rozdziale V omówiono istotę modelowania jako obszaru metodycznego w badaniach naukowych, 

związanego z opisem, wyjaśnianiem i predykcją rzeczywistości. Wskazano typy oraz rodzaje modeli jako 

narzędzi pozwalających na zrozumienie złożonych zjawisk, procesów i układów rynkowych. Przedstawiono 

strukturę autorskiego modelu zachowania ekwiwalencji w międzynarodowych badaniach rynku, opisując 

elementy modelu (w tym model zachowania ekwiwalencji na płaszczyźnie interpretacyjnej i model 

zachowania ekwiwalencji na płaszczyźnie proceduralnej) oraz zależności między nimi (w obszarze celów, 

warunków i działań na każdym etapie procesu badawczego). Zaproponowany model stanowi wkład w 

rozwój wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego. W koncepcji modelu uwzględniono 

płaszczyzny zachowania ekwiwalencji oraz poziomy jej oceny. Wskazano uwarunkowania prowadzenia 

badań z zachowaniem ekwiwalencji oraz czynniki wpływające na poziom zgodności i porównywalności 

wyników badań pomiędzy badanymi rynkami (krajami, kulturami). 
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Pracę zamyka Zakończenie, w którym zawarto główne wnioski z przeprowadzonych analiz oraz 

bilans zrealizowanych celów pracy i weryfikacji hipotez badawczych.  

 

Punktem wyjścia do podjęcia refleksji nad ekwiwalencją międzynarodowych badań rynku  

i warunkami jej zachowania w procesie badawczym było znaczenie, jakie przypisuje się rzetelnym  

i wiarygodnym informacjom o rynkach zagranicznych w procesach decyzyjnych (w przypadku podmiotów 

instytucjonalnych) oraz w dokonywaniu porównań międzynarodowych w procesach analityczno-

badawczych (w przypadku podmiotów indywidualnych, najczęściej naukowców-badaczy).  

W pracy zdefiniowano ekwiwalencję w obszarze badań o zasięgu międzynarodowym jako właściwość, 

jaką charakteryzują się wyniki badań prowadzonych w przestrzeni wielokulturowej, gwarantującą zgodność 

modeli pomiarowych w przekroju badanych krajów. Właściwość tę osiąga się poprzez adekwatność obiektu 

badań, próby badawczej, narzędzi pomiarowych, procesu badań bezpośrednich oraz wyników badań  

w przekroju badanych krajów/kultur. 

Brak ekwiwalencji oznacza, że różnice między jednostkami i grupami nie mogą być poprawnie 

interpretowane w porównaniach międzynarodowych. Zachowanie ekwiwalencji jest szczególnie ważne  

w badaniach, w których stosuje się pomiar na skalach złożonych, a jednostki miary mają charakter względny 

i umowny, i są różnie interpretowane w odmiennych warunkach i kontekstach społecznokulturowych, 

przestrzennych i czasowych. W warunkach wzrastającego zainteresowania wynikami badań 

międzynarodowych, wiedza na temat warunków zachowania i sposobów oceny poziomu ich ekwiwalencji 

wzbogaca procesy poznawcze badaczy i decydentów. Niniejsza praca jest próbą wypełnienia luki w polskiej 

literaturze z tego zakresu.  

W procesie dochodzenia do osiągnięcia celu głównego pracy zrealizowano zarówno cele poznawcze, 

jak i metodyczne i utylitarne. Podsumowując przeprowadzone rozważania można stwierdzić, że: 

1. Z problemem zachowania ekwiwalencji wyników badań spotykają się zespoły badaczy realizujących 

badania o zasięgu międzynarodowym (ukonstytuowane zarówno w przedsiębiorstwach działających na 

rynkach zagranicznych, dla których przesłanką do działania jest budowanie skutecznej strategii 

marketingowej, jak i w organizacjach naukowobadawczych, dla których wyniki badań są źródłem 

wiedzy). Problem ekwiwalencji stanowi wyzwanie dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny 

naukowe (językoznawstwo, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia, statystyka, a nawet 

architektura). W pracy usystematyzowano i przedstawiono różne definicje (typy i rodzaje) 

ekwiwalencji.  

2. Wiele jest podejść do problemu ekwiwalencji, a co za tym idzie obszerna jest literatura światowa  

w tym zakresie. W wyniku krytycznej analizy literatury przedmiotu wyróżniono dwa główne podejścia 

do oceny poziomu ekwiwalencji badań rynku: jakościowe (eksperckie) oraz ilościowe (empiryczne).  

W pracy podjęto próbę oceny poziomu ekwiwalencji badań stosując obydwa podejścia. 

3. Zachowanie ekwiwalencji badań rynku konieczne jest zarówno na płaszczyźnie interpretacyjnej (na 

poziomie definiowania obiektu badań, konstruowania narzędzi pomiarowych, projektowania 
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przebiegu badań terenowych), jak i na płaszczyźnie proceduralnej (na poziomie statystycznej zgodności 

otrzymanych wyników dotyczących badanego konstruktu, jego struktury, jednostek i błędów 

pomiarowych). Na przykładzie międzynarodowego projektu badawczego na temat zachowań 

nabywczych e-konsumentów dokonano analizy ekwiwalencji uzyskanych wyników na obydwu 

wyróżnionych płaszczyznach.  

4. Zachowanie ekwiwalencji w procesie badań rynku na każdej z wyróżnionych płaszczyzn wymaga 

spełnienia wielu warunków. Warunki zachowania ekwiwalencji (na poziomie obiektu badań, narzędzia 

pomiarowego, próby badawczej, procesu gromadzenia danych oraz uzyskanych wyników) i zalecane 

działania na każdym etapie procesu badawczego ujęto w strukturze modelu zachowania ekwiwalencji 

międzynarodowych badań rynku.  

5. Źródłem wielu dylematów metodologicznych w realizacji badań międzynarodowych są różnice 

kulturowe między poszczególnymi krajami. Dążąc do zachowania ekwiwalencji wyników badań 

konieczna jest identyfikacja czynników kulturowych warunkujących prowadzenie badań rynku  

w odmiennej kulturze. Do czynników tych należą między innymi język (w tym komunikacja werbalna  

i niewerbalna), wartości i zwyczaje, symbole, zachowania, stosunek do czasu, do obcych, jednostki  

i grupy, nowych sytuacji. W pracy zestawiono szereg przykładów różnic kulturowych determinujących 

projektowanie, realizację i analizę wyników badań międzynarodowych, wskazując na źródła braku 

ekwiwalencji badań.  

6. Korzystanie z danych pochodzących z badań przeprowadzonych na wielu rynkach zagranicznych,  

w sytuacji, gdy celem analizy są porównania międzygrupowe (pomiędzy krajami i kulturami), 

poprzedzić należy statystyczną analizą poziomu ekwiwalencji posiadanych danych. Ze względu na 

obszerność tematu, w pracy opisano wybrane metody statystycznej analizy porównywalności danych, 

w tym analizę trafności i rzetelności pomiaru i analizę czynnikową. Dokonano także implementacji 

analizy czynnikowej do oceny poziomu ekwiwalencji własnych wyników badań międzynarodowych. 

7. Rzeczywistość, w jakiej funkcjonują badacze prowadzący badania o zasięgu międzynarodowym jest 

złożona i skomplikowana. Ułatwieniem w poruszaniu się w tej rzeczywistości może być zaproponowany 

autorski model zachowania ekwiwalencji. Zastosowane w procesie modelowania podejście analityczne 

pozwoliło stworzyć model opisowy, w którym scharakteryzowano wpływ wielu zmiennych na poziom 

ekwiwalencji oraz działania zalecane na każdym etapie procesu badawczego, by zminimalizować 

negatywny wpływ tych zmiennych na poziom ekwiwalencji wyników badań.  

Przeprowadzone w pracy rozważania pozwalają stwierdzić, że przyjęte w pracy hipotezy można uznać 

za słuszne. Słuszna okazała się hipoteza zakładająca, że poziom ekwiwalencji wyników badań 

międzynarodowych zależy od zachowania ekwiwalencji na poziomie obiektu badań, narzędzi 

pomiarowych, procesu gromadzenia danych oraz doboru próby badawczej. Rozstrzygnięcia koncepcyjno-

operacjonalizacyjne uwzględniające podobieństwa i różnice kulturowe na badanych rynkach, a w efekcie 

zdefiniowanie obiektu badań, a następnie wykorzystanie w narzędziach badawczych skal pomiarowych już 

przetestowanych (dopasowanych kulturowo) przez innych badaczy, przeprowadzenie wstępnych 



10 

 

(eksploracyjnych) badań jakościowych oraz ilościowych badań pilotażowych na dopasowanych do specyfiki 

kraju próbach badawczych, pozwoli uzyskać ekwiwalencję na płaszczyźnie interpretacyjnej. Z kolei im 

wyższy poziom ekwiwalencji na płaszczyźnie interpretacyjnej, tym wyższą uzyska się zgodność badanych 

konstruktów na poziomie statystycznym i wyższy będzie poziom ekwiwalencji wyników badań na 

płaszczyźnie proceduralnej. 

Przedstawione w pracy liczne przykłady badań międzynarodowych i problemów metodologicznych, na 

jakie napotkali badacze w trakcie ich realizacji potwierdziły tezę o wieloczynnikowym wpływie rozstrzygnięć 

metodologicznych na etapie przygotowania badania (w tym rodzaju postawionych pytań badawczych, 

zastosowanych zmiennych w narzędziach pomiarowych, sposobu tłumaczenia narzędzi pomiarowych, 

źródeł informacji i sposobu poboru danych) na poziom ekwiwalencji wyników.  

Na podstawie omówionych w pracy przykładów braku ekwiwalencji na poziomie obiektu badań 

(sposobu jego definiowania i kategoryzowania), próby badawczej (wykorzystywanych operatów losowania, 

metod i kryteriów doboru jednostek do badania), pomiaru (konstrukcji i tłumaczenia narzędzi 

pomiarowych), procesu gromadzenia informacji (metod i technik badawczych, komunikacji kulturowej), 

można uznano za słuszną także hipotezę mówiącą o tym, że warunkiem zachowania ekwiwalencji jest 

podjęcie na każdym etapie procesu badawczego działań minimalizujących negatywny wpływ wielu 

czynników na poziom ekwiwalencji badań. Zachowanie ekwiwalencji badań będzie tym łatwiejsze, im 

mniejsze są różnice kulturowe pomiędzy krajami, w których badania są realizowane oraz mniej jest 

porównywanych rynków/krajów/grup. Im więcej badanych krajów tym większe obciążenie błędami 

pomiarowymi, a w konsekwencji mniejsza porównywalność wyników. Ponadto, im więcej porównywanych 

krajów i większe ich zróżnicowanie, tym trudniej osiągnąć pełną ekwiwalencję wyników. Najczęściej mamy 

do czynienia jedynie z ekwiwalencją na poziomie podstawowym (przy wielu porównywanych krajach), 

najtrudniej jest osiągnąć poziom całkowitej (pełnej) ekwiwalencji. O trudności w zachowaniu pełnej 

ekwiwalencji badań świadczą wyniki analizy badań własnych. W grupie sześciu badanych krajów warunki 

podstawowej ekwiwalencji spełniało pięć krajów, warunki ekwiwalencji częściowej trzy kraje, a warunki 

pełnej ekwiwalencji już tylko dwa.  

W badaniach rynków zagranicznych w oparciu o dane wtórne pozyskane z różnych raportów 

badawczych trudno o zachowanie ekwiwalencji zarówno na poziomie obiektu (a szczególnie jego 

kategoryzacji), pomiaru, jak i próby badawczej oraz procesu gromadzenia danych. Dokonana w pracy 

krytyczna analiza zawartości publikacji statystycznych pozwala stwierdzić, że korzystanie z wielu różnych 

źródeł informacji zmniejsza stopień porównywalności danych, a tym samym utrudnia zachowanie 

ekwiwalencji. Dlatego należy zminimalizować nie tylko liczbę wykorzystywanych w badaniach źródeł 

informacji, ale także zadbać o ich jakość.  

Praca stanowić może kompendium wiedzy dla badaczy o warunkach zachowania ekwiwalencji 

realizowanych badań międzynarodowych, a korzystających z raportów i baz danych o rynkach 

zagranicznych o sposobie i kryteriach oceny jakości danych i ich porównywalności. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
  

W czerwcu 1998 roku ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność 

Marketing). W marcu 1998 roku rozpoczęłam pracę w Centrum Badań i Ekspertyz (obecnie Centrum Badań 

i Transferu Wiedzy) Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, najpierw na 

stanowisku specjalisty, a następnie kierownika biura. W tym czasie zdobywałam pierwsze doświadczenia  

w badaniach. Uczestniczyłam w pracach zespołów badawczych przy projektowaniu i realizacji komercyjnych 

badań marketingowych, co w znacznym stopniu wpłynęło na moje przyszłe zainteresowania naukowe.  

Oferta i funkcjonowanie Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach stało się przedmiotem moich 

pogłębionych studiów i analiz badawczych. W pierwszych publikacjach wskazywałam na znaczenie szkoły 

wyższej i świadczonych przez nią usług (edukacyjnych i badawczych) na rynku usług profesjonalnych, 

definiując kryteria jakości usług profesjonalnych, sposób ich pomiaru oraz działania marketingowe, jakie 

powinny być podejmowane przez uczelnie, które na tym rynku działają. Efektem prowadzonych badań były 

wystąpienia na konferencjach oraz publikacje: 

1. Usługi profesjonalne w szkołach wyższych – podejście marketingowe [w:] Marketing w jednostkach naukowo-
badawczych, Materiały Instytutu Morskiego Nr 895, ZWN Instytutu Morskiego Gdańsk-Szczecin 2000, s. 29-33 
(współautor Z. Kędzior, 50%) 

Warsztaty i Konferencja „Marketing w jednostkach naukowo-badawczych”, Jastrzębia Góra 7-9 czerwca 
2000, organizatorzy: Instytut Morski w Gdańsku i Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie 

2. Szkoły wyższe na rynku usług profesjonalnych [w:] Marketing usług profesjonalnych, Wyd. Mars Graf M.R. Sójka, 
Poznań 2001, s. 146-154 (współautor Z. Kędzior, 50%) 

III Międzynarodowa konferencja ,,Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty”, Poznań 21-22 maja 
2001, organizator: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu  

3. Współpraca szkół wyższych z praktyką gospodarczą – uwarunkowania i zakres [w:] Wspólna Europa 
Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. H. Brdulak i T. Gołębiewski, SGH Kolegium Gospodarki Światowej, 
PWE, Warszawa 2001, s. 383-390 (współautor Z. Kędzior, 50%) 

Konferencja TRANS’01 „Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji”, Warszawa, 25-
27.10.2001, organizator: SGH w Warszawie 

4. Jakość jako element efektywności usług profesjonalnych – wybrane metody badania [w:] Marketing. Metody  
i techniki badawcze, red. Z. Kędzior, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2002,  
s. 71-80  

II Warsztaty doktorskie, Ustroń, 2001, organizator: Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie 

5. Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na rynku usług badawczych – z 
doświadczeń akademickich badaczy rynku [w:] Marketing instytucji naukowych i badawczych, Prace 
Instytutu Lotnictwa nr 208, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, s. 135-145 
(współautor Z. Kędzior, 50%) 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” (MINIB), 
Warszawa, 17-18 listopada 2010, organizator: Instytut Lotnictwa 

 

W 2001 roku rozpoczęłam pracę naukową na Wydziale Ekonomii w nowopowstałej Katedrze 

Marketingu i Usług (obecnie Katedra Rynku i Konsumpcji), której kierownikiem była prof. dr hab. Zofia 

Kędzior. W Katedrze Rynku i Konsumpcji pracuję nadal.  
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W mojej pracy naukowej można wyróżnić dwa główne nurty badawcze. Pierwszy związany jest  

z zachowaniami podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw i konsumentów), drugi koncentruje się wokół 

metodyki i metodologii badań rynkowych i marketingowych.  

Zachowania przedsiębiorstw podejmowane w różnych obszarach prowadzą do realizacji założonych 

celów. Zachowania przedsiębiorstw można badać w układzie produkt – konsument z uwzględnieniem 

sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i stanu jego otoczenia. Zachowania są zwykle reakcją na działania 

podejmowane przez inne podmioty rynkowe, z którymi przedsiębiorstwo pozostaje w stosunkach wymiany, 

mogą też być reakcją poprzedzającą lub wywołującą te działania. Początek mojej pracy naukowej (2001-

2002) związany był z badaniami w tym zakresie. W rezultacie podjętych wysiłków badawczych w tym nurcie 

opublikowałam i wygłosiłam na konferencjach następujące referaty: 

1. Formy współpracy przedsiębiorstw na rynku konsumpcyjnym – wyniki badań [w:] Obszary współpracy polskich 
przedsiębiorstw, red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 205-212 

VI Konferencja z serii "Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw" pt. „Współpraca partnerów  
w regionie”, Międzyzdroje, maj 2001, organizator: Uniwersytet Szczeciński 

2. Przedsiębiorstwo w otoczeniu marketingowym – próba identyfikacji relacji partnerskich [w:] Marketing  
w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2002, s. 309-314 

VII Konferencja z serii "Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw" pt. „Marketing w rozwoju 
regionów”, Mrzeżyno, maj 2002, organizator: Uniwersytet Szczeciński 

3. Zachowania marketingowe przedsiębiorstw – próba identyfikacji [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju  
i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, AE w Krakowie, TNOiK, Warszawa – Kraków 
2002, s. 318-323 (współautor Z. Kędzior, 50%) 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania 
wartości przedsiębiorstw”, Erikslund, Szwecja, 2002, organizator: AE w Krakowie 

4. Źródła wiedzy menedżerów o otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie 
informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EJB, Kraków 2002, s. 229-234 

Konferencja naukowa pt. „Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym”, Szczawnica, 26-29 
września 2002, organizator: AE w Krakowie 

 

W szerokim nurcie zachowań przedsiębiorstw, w kolejnych latach pracy naukowej (2003-2006), 

pogłębiałam problematykę zachowań informacyjnych, w tym pozyskiwania informacji w drodze badań 

marketingowych. Podstawowym motywem podjętych przeze mnie poszukiwań badawczych stanowiły 

wyniki studiów literatury wskazujące na znaczenie informacji w procesach decyzyjnych i ich wpływ na 

redukcję ryzyka i niepewności działania w zmieniającym się otoczeniu. Prace poświęcone temu zagadnieniu 

przedstawiłam na konferencjach naukowych i opublikowałam jako rozdziały w monografiach: 

1. Badania marketingowe w procesie decyzyjnym [w:] Badania marketingowe. Metody, tendencje, 
zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 72-77 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania”, Wrocław, 
maj 2003, organizator: AE we Wrocławiu 

2. Badania marketingowe - koszt czy wartość dla menedżera? [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – 
tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 164-171 

Konferencja naukowa pt. „Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, 
przyszłość”, Warszawa, 17-18 listopada 2004, organizator: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 
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3. Badania marketingowe jako źródło informacji o rynku dla przedsiębiorstw [w:] Polski konsument  
i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005, s. 405-410 

X Konferencja z serii "Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw" pt. „Polski konsument  
i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku”, Międzyzdroje, maj 2005, organizator: 
Uniwersytet Szczeciński 

4. Informacje w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw [w:] Ekonomia. Kierunki badań, Materiały konferencyjne 
CBiE AE w Katowicach, Katowice 2006, s. 71-85 

II Forum Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, konferencja naukowa, 
Katowice, czerwiec 2006, organizator: AE w Katowicach 

 

Dalsze studia literaturowe wskazały na istnienie znacznych luk w warstwie poznawczej problemu 

wykorzystania informacji z badań w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Zainspirowana 

tematem postawiłam sobie pytania badawcze: do czego i w jakim stopniu informacja z badań 

marketingowych zostaje wykorzystana przez menedżerów przedsiębiorstw? W jaki sposób menedżerowie 

identyfikują korzyści płynące z badań oraz czy odnoszą je do poniesionych na ich osiągnięcie nakładów? 

Zaprojektowałam badania własne, których celem była ocena efektywności badań marketingowych  

w procesie decyzyjnym. Na realizację tych badań w 2004 roku otrzymałam środki z KBN (grant promotorski 

nr 1 H02C 03926, kier. prof. dr hab. Z. Kędzior). Celem prowadzonych przeze mnie badań była diagnoza 

zakresu i stopnia wykorzystania informacji pochodzących z badań marketingowych w procesie decyzyjnym 

przedsiębiorstw. Napisana przeze mnie rozprawa doktorska poza przedstawieniem wyników badań,  

w warstwie metodycznej wskazywała zbiór kryteriów oceny efektów badań marketingowych w procesie 

decyzyjnym, a w warstwie aplikacyjnej możliwości wykorzystania analizy efektywności badań 

marketingowych dla potrzeb decyzji w przedsiębiorstwach. Referaty prezentujące fragmenty badań 

prowadzonych w związku z rozprawą doktorską przedstawione zostały na konferencjach naukowych  

i opublikowane jako rozdziały w monografiach: 

1. Wartość informacji z badań w podejmowaniu decyzji marketingowych. Wyniki badań [w:] Wspólna Europa. 
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, 
SGH w Warszawie, Warszawa 2007, s. 489-494 

Konferencja TRANS’07 „Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii 
Europejskiej”, Warszawa, listopad 2007, organizator: SGH w Warszawie 

2. Koszty badań marketingowych – w kierunku zmian [w:] Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania 
przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 
337, 2014, s. 272-280 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe - podejścia jakościowe i ilościowe”, Wałbrzych, 
5-27 maja 2014, organizator: UE we Wrocławiu 

3. Pomiar efektywności badań marketingowych - przykład zastosowania wywiadu pogłębionego [w:] Badania 
marketingowe: metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 
2008, s. 168-175  

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe: metody, nowe technologie, obszary aplikacji”, 
Wrocław, maj 2008, organizator: AE we Wrocławiu 
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Rezultaty moich dociekań naukowych podjętych w rozprawie doktorskiej opublikowałam  

w czasopiśmie naukowym „Marketing i Rynek”: 

1. Efektywność badań marketingowych, „Marketing i Rynek”, 2007, nr 2, s. 2-9  
2. Efektywność badań marketingowych w przedsiębiorstwach, „Marketing i Rynek”, 2007, nr 5, s. 22-29 

 

W nurt podejmowanych przeze mnie badań zachowań przedsiębiorstw wpisują się projekty 

statutowe katedry, w realizację których byłam zaangażowana w latach 2005-2010. W okresie 2005-2007 

wzięłam udział w projekcie pt. Handel i usługi w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i perspektywy 

rozwoju. Projekt realizowany był w trzech etapach: 1/ Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania 

funkcjonowania handlu i usług w Polsce, 2/ Funkcjonowanie handlu i usług w województwie śląskim – 

wyniki badań, 3/ Funkcjonowanie handlu i usług w województwie śląskim w perspektywie roku 2013.  

W zakresie zachowań przedsiębiorstw w badaniach zidentyfikowano działania marketingowe 

podejmowane przez placówki handlowe i usługowe w celu budowania skutecznej strategii rozwoju. 

Rezultaty badań zawiera monografia wydana pod moją redakcją pt.: Handel i usługi. Diagnoza  

i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim (CBiE AE Katowice, Katowice 2008) oraz artykuły 

naukowe zaprezentowane na konferencjach: 

1. Handel w województwie śląskim w opinii mieszkańców - wyniki badań [w:] Ekonomia i finanse: współczesne 
problemy badawcze, red. J. Harasim, T. Kraśnicka, AE w Katowicach, CBiE, Katowice 2008, s. 161-175 

III Forum Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Młoszowa, październik 
2008, organizator: AE Katowice 

2. Le developpement de l’e-business en Pologne et en Europe. Conditions et perspectives [w:] L’entrepreneur 
face aux polotiques publiques europeennes, dir. C. Martin et T. Rkibi, Travaux Scientifiques du Reseau PGV. 
Conference Internationale de Lisbonne, PGV/ISLA Campus Lisboa, 2012, s. 284-296 (współautor A. Stolecka, 
50%) 

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sieci PGV pt. « L’entrepreneur face aux politiques 
publiques européennes », Lizbona, 13-14 wrzesień 2012, organizator: Reseau PGV 

 

W latach 2008–2010 kontynuowałam badania zachowań przedsiębiorstw w ramach kolejnego 

projektu badań statutowych katedry pt.: Rynek informacji w województwie śląskim, realizowanego  

w trzech etapach: 1/ Teoretyczno-metodyczne problemy badania rynku informacji, 2/ Zachowania 

podmiotów na rynku informacji w województwie śląskim, 3/ Perspektywy rozwoju rynku informacji – opinie 

ekspertów. Szeroki zakres przedmiotowy projektu, w obszarze zachowań obejmował potrzeby 

informacyjne przedsiębiorstw i instytucji działających na rynku informacji oraz sposoby ich zaspokajania. 

Wyniki badań przedstawiono w monografii Rynek informacji w województwie śląskim – diagnoza  

i perspektywy rozwoju (red. M. Malinowska, CBiE AE Katowice 2011), w której jestem autorką  

i współautorką dwóch rozdziałów.  

W roku 2015, w ramach stażu naukowego, wzięłam udział w badaniach statutowych Zakładu Usług 

Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, których przedmiotem była działalność 

innowacyjna przedsiębiorstw usługowych i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki, rynków i firm. 
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Uczestnicząc w projektowaniu i realizacji badań pogłębiałam swoją wiedzę i warsztat badawczy w nurcie 

zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych. Efektem prac zespołu badawczego jest 

wieloautorska monografia pt. Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w 

Polsce (IBRKK, Warszawa 2015). 

W nurcie badań zachowań podmiotów rynkowych szczególne dla mnie miejsce zajmują badania 

zachowań konsumentów. Zainteresowanie zachowaniami konsumentów i ciekawość badacza rozwijały się 

wraz ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Koniec XX w. to czas dużych zmian w zachowaniach 

konsumentów, szczególnie zmian w zachowaniach nabywczych. Zmieniające się uwarunkowania 

gospodarcze, technologiczne, międzynarodowe, społeczno-kulturowe w kraju wpłynęły na proces 

podejmowania decyzji nabywczych oraz miejsca i sposoby dokonywania zakupów przez konsumentów.  

W latach 2002-2004 uczestniczyłam w projekcie badań statutowych dotyczących zachowań 

konsumentów. Celem projektu było rozpoznanie zachowań oraz określenie na ile dla polskiego 

konsumenta nowe warunki zakupu w wymiarze przestrzennym i przedmiotowym (zmianie uległa 

infrastruktura handlowo-usługowa i oferta podażowa) wywołały określone zmiany w zachowaniach  

i postawach. Brałam aktywny udział w projektowaniu i realizacji badań empirycznych. Badania realizowane 

były w trzech etapach: 1/ Modele zakupu i konsumpcji w warunkach zmian. Marka produktu w procesie 

decyzyjnym konsumenta (2002), 2/ Modele zakupu i konsumpcji w warunkach zmian. Rynkowe wybory  

i decyzje konsumentów – uwarunkowania, prawidłowości (2003), 3/ Modele zakupu i konsumpcji  

w warunkach zmian - próba identyfikacji (2004). Wyniki badań były przedmiotem dyskusji na 

zorganizowanym przez katedrę seminarium pt. Z marką czy bez marki (Katowice 2002). Rozważania 

dotyczące zachowań konsumentów zaprezentowałam w następujących rozdziałach monografii: 

1. Klienci w centrach handlowych – próba typologii [w:] Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, 
red. Z. Kędzior, CBiE AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 31-40 

2. Atrybuty marki jako czynniki wyboru [w:] Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, red.  
Z. Kędzior, CBiE AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 79-92 

 

Na zachowania konsumentów znaczący wpływ wywarły nowe technologie. Internet stał się 

codziennością zarówno w działalności podmiotów gospodarczych, jak i w życiu gospodarstw domowych  

i konsumentów, przyczyniając się do powstania nowej kategorii konsumenta, czyli e-konsumenta. 

Ciekawość badacza skłoniła mnie do poszukiwania odpowiedzi na pytania: kim jest polski e-konsument, co 

kupuje, dlaczego, jak i gdzie? W 2008 roku otrzymałam grant zespołowy MNiSW nr NN112 041535 na 

badania pt. Polski e-konsument - typologia, zachowania (realizowany w latach 2008-2011 pod moim 

kierunkiem). Celem projektu była identyfikacja cech demograficzno-psychograficznych polskiego  

e-konsumenta, rozpoznanie zachowań nabywczych, wyodrębnienie i charakterystyka typów  

e-konsumentów ze względu na cechy i zachowania w Internecie oraz określenie kierunków i dynamiki 
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zmian zachowań nabywczych e-konsumenta. Efekty przeprowadzonych badań upowszechniłam w 

monografii pt. Polski e-konsument – typologia, zachowania (Helion, Gliwice 2011) (współautor R. Wolny, 

50%) oraz następujących publikacjach i na konferencjach naukowych: 

1. Jacy jesteśmy? Portret psychograficzny polskich e-konsumentów [w:] Ekonomia. Finanse. Współczesne 
wyzwania i kierunki rozwoju, CBiE UE Katowice, Katowice 2010, s. 699-716 

IV Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, konferencja naukowa, Katowice, październik 
2010, organizator: UE w Katowicach 

2. Polski e-konsument. Założenia metodologiczne badań, „Marketing i Rynek” 2011, nr 5, s. 27-34 
3. Tradycyjnie czy przez Internet? Zmiany w zachowaniach nabywczych polskich gospodarstw domowych [w:] 

Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, red. B. Kos, „Studia Ekonomiczne”, 
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 31-39  

II Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2011 pt. „Transformacja współczesnej gospodarki 
jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 09.06.2011, organizator: WE Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 

4. Szybko czy przyjemnie? Postawy polskich e-konsumentów wobec zakupów [w:] Tendencje w ekonomii  
i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, 
CBiE UE Katowice, Katowice 2013, s. 50-56 

V Forum Naukowe UE w Katowicach, Katowice, listopad 2012, organizator: UE Katowice 
 

Celem projektu było także stworzenie zbioru informacji stanowiących podstawy informacyjne  

w procesie podejmowania decyzji dla przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w Internecie,  

w zakresie: organizacji sprzedaży, formułowania oferty asortymentowej, budowania relacji z klientem, 

opracowywania strategii komunikacji z otoczeniem. W opisanym obszarze badawczym upowszechniłam na 

konferencjach oraz opublikowałam następujące artykuły naukowe: 

1. Jak wykorzystać wiedzę o e-konsumencie? Podstawy informacyjne strategii komunikacji w handlu 
elektronicznym [w:] Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, red.  
M. Sławińska, Zeszyty Naukowe 175, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 209-220 

Konferencja naukowa „B2B Forum 2011”, Poznań, 12-13 października 2011, organizator: UEP oraz 
Centrum B2B 

2. Widzieć jak e-konsument, czyli jak budować przewagę konkurencyjną w Internecie, „Handel Wewnętrzny”, 
wrzesień-październik 2011, s. 214-221  

Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek” pt. E-zachowania, 
Ustroń, wrzesień 2011, organizator: UE w Katowicach 

 

W kolejnych latach mojej pracy naukowej wątki podniesione w monografii Polski e-konsument. 

Typologia, zachowania były przeze mnie rozwijane w układzie przestrzennym. W roku 2011 otrzymałam 

kolejny grant zespołowy NCN nr UMO-2011/01/B/HS4/01097 pt. E-konsument w Europie – komparatywna 

analiza zachowań (realizowany w latach 2011-2014 pod moim kierunkiem). Do głównych osiągnięć 

projektu należą: konceptualizacja kategorii europejskiego e-konsumenta oraz e-zachowań nabywczych 

konsumentów w Europie; określenie demograficznych, kulturowych, technologicznych, ekonomicznych  

i prawnych uwarunkowań zachowań nabywczych e-konsumentów w Europie; ich profilu psychograficznego 

oraz demograficzno-społecznego; określenie krzywej budżetowej e-konsumentów, map krzywych 

obojętności e-konsumentów oraz równowagi e-konsumentów; a także zbudowanie modelu procesu 

zarządzania relacjami z e-konsumentami z wybranych krajów Europy. Badania międzynarodowe 
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przeprowadzono w 6 krajach Europy. Efektem grantu jest monografia pt. E-consumer in Europe. 

Comparative analysis of behaviours (Helion, Gliwice, 2013) (współautorzy: R. Wolny 33%, A. Stolecka-

Makowska 33%), a także cykl publikacji (niektóre z nich zaprezentowane na konferencjach): 

1. In the Country or Abroad? The Europeans Doing Shopping – Research Results [w:] La Societe de 
L’information. Perspective Europeenne et Globale. Les Usages et les Risques d’Internet pour les Citoyens et 
les Consommateurs, red. C. Martin, M. Jaciow, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 151, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 154-168 

XIX° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV “La Societe de L’information. Perspective 
Europeenne et Globale”, Katowice, 19-21 septembre 2013, organizator: UE Katowice 

2. Czas jako determinanta zakupów on-line, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 4 (lipiec-sierpień), tom II, s. 155-
165 

3. Beyond the purchasing activity in the process of purchasing of e-consumers in selected European countries. 
The results of international comparative studies [w:] La cohésion européenne en question, A. Chermeleu et 
C. Martin (Dir.), Editura Mirton, Timisoara, 2014, s. 113-119 

4. Internetowe źródła informacji o ofercie w procesie nabywczym e-konsumentów – wyniki badań [w:] 
Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4(42), 2014, Wrocław 2014, s. 153-165 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań 
ekonomicznych”, WSB w Poznaniu, Wrocław, 8-9 kwietnia 2013, organizator: WSB we Wrocławiu 

5. Europejczycy na e-zakupach za granicą, „Handel Wewnętrzny”, 2014, nr 4, s. 107-120 (współautor R. Wolny, 
50%) 

6. Portret psychograficzny młodych konsumentów we Francji i Rumunii, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 8,  

s. 1082-1088 

XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Usług pt. „Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia 
przeszłości i wyzwania przyszłości”, Toruń 14-16.09.2014, organizator: UMK w Toruniu 

7. Generation Y - Young Europeans’ Consumer Behavior, “China-USA Business Review”, October 2015, Vol. 14, 
No. 10, s. 515-522 doi: 10.17265/1537-1514/2015.10.004 

 

Wiedza na temat takiego segmentu rynku, jakim jest europejski e-konsument wyznacza 

przedsiębiorstwom obszar działania i stanowi punkt odniesienia przy opracowywaniu strategii działań 

marketingowych. Wyniki przeprowadzonych badań mają dużą wartość aplikacyjną dla przedsiębiorstw 

działających w Internecie, kierujących swoją ofertę do e-konsumentów w różnych krajach europejskich. 

Aplikacyjny charakter badań podkreśliłam w artykułach: 

1. Europejski e-konsument – implikacje praktyczne dla marketingu, „Handel Wewnętrzny”, 2013, nr 3, tom 1, 
s. 60-68  

III Konferencja Naukowa z cyklu Kontrowersje wokół marketingu pt. „Kreowanie wartości a wartość 
marketingu”, Warszawa, 6-7 czerwca 2013, organizator: ALK w Warszawie 

2. Pokolenie Y na zakupach – wyzwania dla współczesnego marketingu, „Handel Wewnętrzny”, nr 2(361), 
2016, s. 183-191 

XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, pt. „Współczesne paradygmaty w marketingu, 
handlu i konsumpcji”, Warszawa, 18-20.09.2016, organizator: SGGW w Warszawie 

 

W latach 2013-2015 moje wysiłki badawcze koncentrowały się na badaniach zachowań klientów 

placówek handlowych i usługowych w perspektywie europejskiej. Projekt badań statutowych pt.: Handel  

i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju zrealizowany w oparciu o krajowe oraz zagraniczne 

źródła informacji wtórnej i pierwotnej, był kompleksowym rozpoznaniem funkcjonowania handlu i usług 

w wybranych krajach europejskich. W efekcie powstały dwie wieloautorskie monografie, jestem 
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współautorką jednej z nich pt. Services in Europe – diagnosis and development perspectives (Wyd. UE 

Katowice, Katowice 2015). Praca stanowi studium teoretyczno-metodyczne badań usług w Europie, w tym 

opinii mieszkańców na temat funkcjonowania placówek usługowych w Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, 

Polsce, Rumunii, Słowacji i Węgrzech. Ponadto, wyniki prowadzonych badań opublikowałam  

i zaprezentowałam na konferencjach naukowych: 

1. Polskie sklepy internetowe na rynku europejskim [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako 
przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 136, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 113-128 

III Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2012 pt. „Transformacja współczesnej 
gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 14.06.2015, organizator: WE UE 
w Katowicach 

2. Konsumpcja e-usług w społeczeństwie informacyjnym (na przykładzie Francji), „Marketing i Rynek” 2015, nr 
8, s. 205-214 

Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – Gospodarstwo domowe – Rynek” pt. Konsument  
w przestrzeni handlu i usług, Ustroń, wrzesień 2015, organizator: UE w Katowicach 

3. Konsumpcja e-usług w Rumunii – w kierunku społeczeństwa informacyjnego, „Konsumpcja i rozwój”, nr 2, 
2016, s. 50-61  

Konferencja Naukowa „Konsumpcja. Konsument. Innowacje. Zrównoważony Rozwój”, Warszawa, 
29 czerwca 2015, organizator: IBRKiK 

4. Klienci wobec funkcjonowania placówek gastronomicznych – perspektywa europejska, „Handel 
Wewnętrzny” (w druku, po dwóch pozytywnych recenzjach) (współautor R. Wolny, 50%) 

 
W nurt badań zachowań nabywczych konsumentów wpisuje się także kolejny projekt badań 

statutowych katedry, w którym brałam aktywny udział. Projekt pt. Handel detaliczny i usługi w Polsce – 

perspektywa konsumenta realizowany był w latach 2016-2017. W szeroko zakreślonym przedmiocie badań 

moje dociekania naukowe koncentrowały się na postrzeganiu przez klientów placówek handlowych  

i usługowych wartości, jakie oferują im te przedsiębiorstwa. Wyniki swoich badań przeprowadzonych na 

podstawie danych wtórnych i pierwotnych opublikowałam w: 

1. Dostępność placówek handlowo-usługowych w miastach różnej wielkości w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 
Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice, 2016, nr 302, s. 18-29 

2. Atrybuty przewagi konkurencyjnej formatów handlu detalicznego w miastach różnej wielkości w Polsce, 
„Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice, 2016, nr 302, s. 97-108 

3. Konsumenci kupujący i niekupujący przez Internet – analiza porównawcza, „Konsumpcja i Rozwój”, 2018, nr 

2 (w druku, po dwóch pozytywnych recenzjach) 

 

Ze względu na silną orientację empiryczną moje zainteresowania badawcze obejmują także 

zagadnienia metodyczne związane z prowadzeniem badań empirycznych w naukach społecznych, w tym 

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W szczególności na ścieżkę mojego rozwoju naukowego silny wpływ 

miało otrzymanie i kierowanie grantami MNiSW i NCN. Obydwa projekty zakładały realizację, ważnych dla 

mnie ze względu na zainteresowania naukowe wpisujące się w nurt metodyki i metodologii badań, celów 

metodycznych. W projekcie pt. Polski e-konsument – typologia, zachowania celem metodycznym była 

weryfikacja możliwości zastosowania metod i technik wykorzystywanych w bezpośrednich badaniach 

zachowań nabywczych do badań w wirtualnej rzeczywistości oraz opracowanie narzędzi badawczych do 

badań online metodą obserwacji i ankiety. Metodologia zastosowana w badaniach obejmowała badania 
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jakościowe realizowane techniką etnografii wirtualnej (obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca) oraz 

badania ilościowe realizowane metodą wywiadu (techniką wywiadu bezpośredniego) i metodą ankiety 

(techniką ankiety online). W roku 2010 technika ankiety online nie była jeszcze tak powszechnie stosowana 

w badaniach zachowań konsumentów jak obecnie. Doświadczenia w tym zakresie opisałam w artykułach 

naukowych i przedstawiłam na konferencjach: 

1. Wywiad bezpośredni czy ankieta on-line – dylematy badacza [w:] Badania marketingowe – nowe wyzwania, 
red. nauk. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 96, Wyd. UE we Wrocławiu, 
Wrocław 2010, s. 189-198 (współautor M. Kucia, 50%) 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe nowe wyzwania oraz skuteczność w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem”, Wrocław, 16-18 maja 2016, organizator: UE we Wrocławiu 

2. Gromadzenie informacji w badaniach field research – dylematy metodologiczne [w:] Ekonomia jako obszar 
badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju, red. B. Kos, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 78-88 (współautor M. Kucia, 50%) 

I Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2010 pt. „Transformacja współczesnej gospodarki 
jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, czerwiec 2010, organizator: WE UE  
w Katowicach 

3. Fora internetowe jako źródło informacji – możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach zachowań 
nabywczych [w:] Badania marketingowe – metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, red. K. Mazurek-
Łopacińska, M. Sobocińska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 236, 2012, Wyd. UE we Wrocławiu, s. 113-
122 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe – metody, nowe podejścia i konteksty 
badawcze”, Wrocław, 23-25 września 2012, organizator: UE we Wrocławiu 

 

Drugi grant pt. E-konsument w Europie – komparatywna analiza zachowań w warstwie metodycznej 

zakładał identyfikację problemów metodologicznych oraz określenie czynników determinujących jakość,  

w tym porównywalność wyników w międzynarodowych badaniach zachowań e-konsumentów. Badania 

przeprowadzono we Francji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoszech, techniką ankiety audytoryjnej 

na próbie 1800 osób. Ze względu na znaczenie, a jednocześnie dużą złożoność problemu ekwiwalencji  

w badaniach międzynarodowych, stała się ona przedmiotem moich samodzielnych dociekań naukowych. 

W oparciu o doświadczenia badawcze zgromadzone w projekcie opublikowałam artykuły i wygłosiłam 

referaty, w których przedstawiłam problem realizacji badań o zasięgu międzynarodowym: 

1. International Research of European Market of Young E-Consumers (methodological dilemmas) [w:] 
„ЛОГІСТИКА” 2013, No 762, ВІСНИК НЦАІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, s. 263-
270 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Marketing w procesie internacjonalizacji rynku” Lwów, 
26-28 września 2013, organizator: UMCS w Lublinie, Politechnika Lwowska 

2. Międzynarodowe badania zachowań e-konsumentów – typy, podejścia, wymiary [w:] Transformacja 
współczesne gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty 
Naukowe Wydziałowe, nr 187, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 145-155 

IV Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2013 pt. „Transformacja współczesnej 
gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 20.06.2013, organizator: WE UE 
w Katowicach 

3. Standaryzacja vs adaptacja procesów badawczych na rynkach międzynarodowych – dylematy 
metodologiczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 
270, 2016, s. 104-111 
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VI Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 2015 pt. „Transformacja współczesnej 
gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 11.06.2015, organizator: WE UE 
w Katowicach 

4. Ekwiwalencja w badaniach europejskich – wybrane aspekty [w:] Badania marketingowe a potrzeby 
informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 460, 2016, s. 62-70 

Konferencja naukowa pt. „Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego”, Wrocław, 22-24 maja 2016, organizator: UE we Wrocławiu 

5. Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach marketingowych – identyfikacja problemu, „Handel 
Wewnętrzny”, nr 6(371), 2017, s. 112-121.  

VIII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych „Marketing w społeczeństwie 
informacyjnym” – Market Info 2017, Gdańsk, 7 - 8 grudnia 2017, organizator: Politechnika Gdańska 

 

Studia literatury przedmiotu, wskazujące na wieloaspektowość problemu oraz istniejącą lukę wiedzy 

w zakresie czynników warunkujących poziom ekwiwalencji oraz sposobów jej oceny na etapie 

projektowania badania, jak i na podstawie uzyskanych wyników, skłoniły mnie do dalszych badań 

teoretycznych i empirycznych, których wyniki przedstawiłam w monografii pt. Ekwiwalencja  

w międzynarodowych badaniach rynku (Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018), którą uważam za moje 

główne osiągnięcie naukowe.  

Rozszerzenie poruszanego w monografii zagadnienia ekwiwalencji, z przykładem zastosowania metod 

statystycznych do określania jej poziomu ujęłam w artykule zgłoszonym na konferencję naukową pt. 

„Badania marketingowe – metody, trendy, zastosowania”, która odbędzie się we Wrocławiu 20-22 maja 

2018 (organizator: UE we Wrocławiu): Empiryczna ocena ekwiwalencji wyników badań – uwagi 

metodyczne i próba implementacji (po dwóch pozytywnych recenzjach, w druku).  

 

Prowadząc badania zachowań podmiotów rynkowych, w tym także w szerszym zakresie 

przedmiotowym dla praktyki gospodarczej (w ramach Centrum Badań i Transfery Wiedzy UE w Katowicach) 

miałam wiele możliwości doskonalenia swojego warsztatu badawczego. W badaniach własnych i pracach 

zleconych (szerzej: załącznik 5 pkt. M. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie) 

wykorzystywałam metody ilościowe i jakościowe ze wszystkimi przynależącymi im technikami. Wybrane 

zagadnienia metodyczne zostały upowszechnione w publikacjach: 

1. Zogniskowane wywiady grupowe jako źródło informacji w badaniach marketingowych [w:] Współczesne obszary 
marketingu, red. A. Szromnik, AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 57-64 

II Warsztaty doktorskie, Ustroń 24-26.11.2000, organizator: AE w Krakowie i AE im. K. Adamieckiego 
w Katowicach 

2. Indywidualny wywiad pogłębiony w Internecie [w:] Jakościowe badania marketingowe w Internecie, red.  
M. Jaciow, G. Maciejewski, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 57-64 

3. Podstawy informacyjne badań handlu i usług w Europie, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach, nr 336, 2017, s. 134-145 (współautorzy M. Kucia, M. Malinowska, 33%) 

VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii 2017 pt. „Nowe koncepcje i kierunki badań 
w ekonomii i zarządzaniu”, Katowice, czerwiec 2017, organizator: WE UE w Katowicach 

 

W latach 2011-2012 uczestniczyłam w badaniach statutowych katedry pt. Metody i techniki 

jakościowych badań w Internecie. Efektem studiów literaturowych w tym obszarze była monografia pt. 
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Badania jakościowe w Internecie – wybrane zagadnienia (Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013), której 

jestem współredaktorką. W monografii przedstawiono: specyfikę badań jakościowych realizowanych 

tradycyjnie i przez Internet, najważniejsze techniki badań jakościowych i organizację badań w Internecie, 

internetowe technologie gromadzenia, analizy i archiwizacji informacji z badań jakościowych. Zestawiono 

kryteria jakości informacji jakościowych oraz wskazano najistotniejsze aspekty etyczne i prawne w realizacji 

badań jakościowych przez Internet.  

 

Dokonując podsumowania mojego dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych od czasu uzyskania 

stopnia doktora do chwili obecnej, pragnę podkreślić, że: 

1. Jestem autorką lub współautorką 47 publikacji, a w szczególności: 

- autorką 1 monografii, którą wskazuję jako osiągnięcie naukowe, zgodnie 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. nr 65, poz. 595 ze zm. 

- współautorką 4 monografii naukowych (w tym 2 w języku angielskim) 

- autorką 13 i współautorką 2 rozdziałów w monografiach bądź w publikacjach w recenzowanych 

opracowaniach zbiorowych (w tym 1 w języku angielskim, 1 w języku francuskim), 

- autorką 24 i współautorką 3 publikacji naukowych w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych 

(w tym 3 w języku angielskim). 

2. Jestem redaktorką 1 i współredaktorką 3 monografii naukowych 

3. Brałam udział w 9 projektach naukowo-badawczych, w tym: 

- byłam wykonawcą w 6 projektach badań statutowych Katedry Rynku i Konsumpcji 

- byłam wykonawcą w projekcie promotorskim KBN (projekt nr 1 H02C 03926 nt.: „Efektywność 

badań marketingowych procesie decyzyjnym”, 2004-2005, kier. prof. dr hab. Z. Kędzior) 

- kierownikiem w projekcie zespołowym MNiSW (projekt nr 0415/B/H03/2008/35) nt.: „Polski  

e-konsument – typologia, zachowania”, 2008-2011) 

- kierownikiem w projekcie zespołowym NCN (projekt nr 2011/01/B/HS4/01097) nt.: „E-konsument 

w Europie – komparatywna analiza zachowań”, 2011-2014) 

4. Uczestniczyłam i/lub byłam autorką (współautorką) referatów zaprezentowanych na 31 konferencjach 

naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

Wskaźniki pozwalające ocenić mój dorobek publikacyjny kształtują się następująco (stan na 26.03.2018): 

- według Google Scholar: liczba cytowań 210, indeks Hirscha 6 

- według Publish or Perish: liczba cytowań 237, indeks Hirscha 6 

- według BazEkon: liczba cytowań 103 (z autocytowaniami), 81 (bez autocytowań), indeks Hirscha 4 
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W przedstawionym autoreferacie omówiłam jedynie ogólnie moje osiągnięcia naukowo-badawcze po 

uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w 2006 roku. Szczegółowe 

informacje dotyczące mojego dorobku publikacyjnego, osiągnięć dydaktycznych i popularyzatorskich oraz 

informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą 

zostały przedstawione w odrębnych dokumentach stanowiących załączniki do wniosku. 

 

 

 

         

………………………………….. 

      podpis   

 

Katowice, 04.04.2018  

 


