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wspdlpracy z instytucjami naukonymi w kraju i z" g"anici"

Pani dr ini. Joannv DUDy

ja ntniejsza zostala opracowana w zwt1zku z powoLaaiem mnie prz ez Centraln4
Stopni i Tltut6w na recenzenta osi4gnigi naukowych, dydaktycznych i

torskich oraz osi4gnig6 w zakresie wspdlpracy z instytucjami naukowymi w kraju i
Pani dr inZ. Joanny Dudy w postgpowaniu habilitacyjnym wszczQllym przez R4d9
\aTza dzani a G6rnn{l o"i,i^; \T/.,*^-^:Wydzialu ia G6moSl4skiej Wyzszej Szkoly Handiowej w Katowicach.

prawn4 do sporz4dzenia ntniej szej recenzji stanowi4:

i6 i art. 18 Ustawy z dnia 14 mwca 2003 roku o stopniach naukowych i tytrlle
:owym oraz o stopniach i t1tule w zakresie sztuki (Dz. U . 2014, poz. 1,g52 z p6hn.

Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia I wrzelnia 2011 rol<u
kr1'teri6w oceny osi4gnigi osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora

wanego (Dz. U, 2011, nr 196, poz. 1165).

Katowice, 09.01.2Q1Sr.

Wyzszej Szkoty Handlowej
im. Woj Korfantego w Katowicach

zostala sporz4dzona na podstawie przygotowanych i dostarczonych
dokument6w i opracowari, w kt6rych skiad wchodz4:

40-659 Kolowke. ul. Wrzeinio 3

Dr hab.

Katedra

l. Wstgp

Komisjg

za grani

prz9z

wraz z 8 zal4cznikam| w kt6rych sklad wchodz4 przecle wszystkir4:
na temat dorobku i osi4gnig6 w pracy naukowo_badawczej, autorefbrat na

tel.: +48 32 35 70 , +48 32 35 70 500 ruunru.gwCh.pl
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informacji o osi4gnigciach dydaktycznych, wsp6lpracy z instltucjami,

jarni i towarzystwami naukowymi w kraju i za granic4 oru o dzialalnpici

naukg oraz wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rcqych

zawodowych zreahzowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk

onomicznych w dyscyplinie nauk o zau4dzanit;

naukowa pt. Internacjonalizacja polskich milcro- i malych przedsigbionsttv

procesie integracji europejskiej i globalizacji

17 roku przez Wydawnictwo DIFIN;

autorstwa Habilitantki wydan4 w

kopie 9 innych publikacji, w tym 8 autorstwa i 1 wsp6lautorstwa Habilitantki.

podkreilii, 2e przedlolona do oceny dokumentacja zostala starar)nie

ptzy i jest zgodna z wymogami Rozpotz4dzenta Ministra Nauki i Szkolnictwa

w z dnia I wrzednia 2011 roku w sprawie kryteri6w oceny osi4gnigi oslby

ubiegaj sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (D2.U.2011, nr 196, poz. 11165)

rz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 22 wrzesnia 201 1 rbku

e szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadztria czynnodci w przewodach

w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w post?po\ ianiu o nadanie tytulu profe$ora

(Dz. U. 11,rn204,poz. 1200).

rozwoju zawodowego Pani dr in2. Joanny Dudy

i dr in2. Joanna Duda ukoriczyla studia magisterskie w zakresie zarz4dzatia i

na Wydziale Zarzqdzania Akademii G6miczo-Hutniczej w Krakowie w 1996

roku, Po ukoriczeniu studi6w podjgla praca w Katedrze Zarzqdzania Przedsigbiorstwem na

tym W na stanowisku asystenta. Jej zainteresowania naukowe na etapie pisania pracy

koncentrowaly sig na zagadnieniach dzialalnodci marketingowej bank6w, a w

dalszym rozwoju naukowym znierzatry w kierunku p62niejszego zainleresowania sig

tunkcj waniem sektora matych i Srednich przedsigbiorstw.

roku 2004 Pani dr inZ. Joanna Duda obronila pracg doktorsk4 na Wydziale

Akademii G6rniczo-Hutniczej w Krakowie. Byla to rozprawa pt. StratQgie

ronvoju malych i irednich przedsigbiorstw, napisana pod kierunkiem Profl dr

Adama Peszko. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli; Prof. dr hab.

Bednarczyk oraz Prof. dr hab. J6zef Machaczka. Rozprawa zoslala .vqrl6bniona

nagrod4 Rektora Akademii G6miczo-Hutniczej w Krakowie. Po uzyskaniu stodnia

nauko doktora nauk ekonomicznych od 2004 roku Pani dr inZ. Joanna Duda zatrudnipna



zostala stanowisku adiunkta najpierw w Katedrze Zarz4dzania przedsigbiorstwem (d.
2007 ), potem w Katedrze Zanqdzania i InZynierii System6w (do 200g roku), potem vr

Marketingu i zarz4dzania Produkci4 (do 2010 roku) i obecnie w Katedrze

ia Organizacjami, Kadrznni i Prawa Gospodarczego AGH w Krakowie.

oparciu o szerokie studia literaturowe i przeprowadzone badania, pani dr inz.

przygotowala dorobek do postgpowania habilitacyjnego. W rlniu 26.09.2011

wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w o trrrzeprowadzenie:

ia habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dysc,yplinie nauk o

podstawie opisanej powyzej, syntetycznej analizy etap6w rozwoju zawod.owegc,

Pani dr i Joarmy Dudy nale2y stwierdzi(,, i2 dotychczasowy przebieg kariery zawodowej

wskazuj e na systematyczny i konsekwentny rozw6j Jej potencj alu naukowo_badawczego.

magisterium a doktoratem uplynglo 8 lat i kolejne 13 lat polrzebo wala na

Joanna

rok.u zl

Pomi

przygoto

dorobek

w

rozwoj u

badan do

ie sig do postgpowania habilitacyjnego. Pani dr inZ. Joanna Duda budowala sw6i

owy systematycznie j bez okes6w braku aktywnojci.

monografii naukowej pt. Internacjonatizacja polskich mitbro_ i maltch

w procesie integracji europejskiej i globalizacji wskazanerj, jako istotne

Habilitantki

nografia naukow a pt. Internacjonalizacja polskich mikro- i malych ,orzedsigbiorstw
integracji europejskiej i globalizacji zostatra opublikowana \ry wydawnictwie

DIFiltl w 2017 roku. Pani dr inZ. Joanna Duda jest w caloSci Autork4 tego opracowania.

i wydawniczymi byli: Pani dr hab. Barbara Siuta-Tokarska jz Uniwersytetu

Ekonomi go w Krakowie uznany autorytet naukowy w zakesie fuftcjonowania i
ch i Srednich przedsipbiorstw w Polsce oraz pan prof. dr hab. Wladysl aw Janasz

zUnr Szczeciiiskiego - uznany autorytet w zakesie zav4dzania przedsigbiorstwem.

iowana monografia liczy 419 stron i sklada sig z wprowadzenia, siedmiu

rozdzial6 , podsumowania, spisu literatury onz czlerech zalacznik6w.

w wprowadzeniu zdefiniowano lukg badawcz4 w zakesie badari intr:macj o nalizacji
przedsigbi w warurkach globalizacji, stwierdzajqc, Ze wigkszoSd dotychczasowych

Stednich i duzych przedsigbiorstw, a tylko nieliczni badacze w polsce pisali

o onalizacji miko- i malych przedsigbiorstw. Ten fakt sklonil Autorkg do podjgoia

badan internacj onalizacj i w sektorze mikro- i malych przedsigbiorstw, kt6rych
efektem j oceniana monografi a naukowa.
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strategii
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stwi

reglonle

siedem)

prowadzone przez Autorkg obejmuj4 sektor mikro- i maLych przedsigbiorstw

i uwzgigdriiaj4 przekr6j warstwowy dziataj4cych w t).rn sektoze przedsigbiorstw

asyfikacji dzialalnoici PKD. Zatem Autorka zaproponowala nowe podej6cio do

internacj onalizacj i miko- i malych przedsigbiorstw, uwzglgdniaj 4ce nie tlt lko

docelowego, a7e fiwnie| cechy rynku wewngtrznego - ryrku pochodzenia

przedsigbiorstw, zaldadaj4c, Ze uwarunkowania rynku \ryo$yr?tuzn.ego sq istotnym

czymiki motywu1 Qcym procesy intemacjondizacji. Juz w tej czgSci lektury mozna

2e pr6ba empirycznej weryfikacji strategii i form intemacjonalizgcji

warunki rynku wewngtrznego orcz specyfiki polskich rnikro- i mal.iych

, podjgta przez Autorkg wnosi oryginalny i nowatorski wklad w rozw6i

wiedzy praktyki zwz4dzania przedsigbiorstwem w warunkach internacj onal izacli i

gkiwnym recenzowanej pracyjest (vide s.9) dob6r skutecznych strategii draz

i dopasowanych do specyfiki polskich mikro- i mali'ch

w dwietle wlasnych badah empirycznych w tego typu przedsigbiorstwach w

lskim. Cele szczeg6lowe (okreSlone w pracy, jako cele operacyjne - w suinie

zostaly w spos6b, kt6ry logicznie i konsekwentnie prowadzi do

realizacji wspomnianego celu gl6wnego pracy, a mianowicie poczynaj4c od wskazania barier

i miko- i malych przedsigbiorstw, poprzez przegl4d modeli

i i ich klasyfikacjg oraz charakterystykg jej form, po opis zrealizowanj'ch

form intemacjonalizacji w mikro- i malych przedsigbiorstwach na podstawie badafr

przeprowadzonych wSr6d 352 przedsigbiorstw. Nale2y tutaj zw.r6cii uwag? na

skalg

lwprw vv<ruzuuJ vu w uu JJZ przEuulyulur JLw, l\i1lczy LUHJ zw.[o010 uwagg na

wadzonych badai (352 podmioty), kt6ra znacz4co podnosi wrLlor tych ba{ari,

dotychczasowe tego rodzaju badania nie przekroczytry swym zakresem 150 mikp- i
malych iorstw. Pozostale hzy ceie szczeg6towe pracy koncentruj4 sig analizie

strategii i fomach intemacjonalizacji z podzialem na klasy wielkodci przedsigbiorstw i selcje

PKD, e stopnia intemacjonalizacji malopolskich mikro- i malych przeclsigbiorstw olazr

sformulo propozycji strategii intemacjonalizacji dla kraj owych mikro- i malych

przedsi

Qc powyzsze cele pracy, Autorka przyjEla r6rvnie2 we wprowadzeniu G.[0)
okeSl hipotezy badawcze, JeZeli chodzi o gl6wn4 hipotezg badawczq to zaklada ona, iZ:

poziom i jonalizacji malopolskich MMP jest niski, na co wplyw ma stosunkowo niski

stopief

glo

przez nie moZliwoici, jakie wi4z4 sig z procesami integracji i



y dla wsp6lczesnej ery wysokich technologii. Cele szczeg6lowe i ce1 gl6wny

s4 merytorycznie sp6jne.

P polemikg z Autork4 opracowania, pragnq wskazai jednak na to, i2
sformulo e w celu gl6wnym: ,,,..dob6r skutecznych strategii orv fqnrx

..." slwarza pewien problem weryfikacyjny. Gdyby cel gtr6wny okresloho,

wlaSciwych strategii intemacjonalizacji w Swietle przeprowadzonych badan

miko- i malych przedsigbiorstw, moina by go zweryfikowa6 na tle dostgpn$go

w pracy ialu badawczego. Natomiast skuteczno6i strategii mo2na zweryfikowai jedynie

popnez

w trakcie

realizacji

badania

wynik6w

przyjgte przez Atttorkp pigi hipotez pomocniczych zakJadaiq zkolei, iL:

- wigkszoS6 malopolskich MMP nie potrafi ocenii, jakie mo2JiwoSci rozwoiu

stwarza im rynek Unii Europejskiej,

- malopolskie MMP stosui4 najprostsze formy internacj o nalizacji, natomiast nie

wykorzystuj 4 strategii zasobowych i sieciowania,

- malopolskie MMP postgpuj4 zgodnie z modelem etapowej intemacjonalizagji,

- MMP nie r62nicuj4 swoich shategii w zale2nojci od rynku docelowego,

- istnieje istotna zaleimodd pomigdzy rodzalem prowadzonej dzialalnbsci

(wedlug klasyfikacji PKD) a sklonnoSci4 do inremacjonalizbcji

przedsiqbiorstw.

e oceniam spos6b sformulowania oraz tresci zawarte w celu gl6wnym i w
owych za w pelni zadawalajEce. IJwu2am, 2e pokazuj4 one aktualne i wazne

internacj onalizacj i miko- i malych przedsigbiorstw w dynamicznym procasie

ji na tle ewolucji modeli intemacj on izacji - od tradycyjnego mo,lelu etapowqgo,

model dynamiczny i modele zasobowe az po tzw. model ,,bom globpl,',

ej implementacji, a nastgpnie w trakcie jej weryfikacji na poszczeg6lnych etapach

Niemniej jednak Autorka w rozdziale si6dmym - badawczym, odnosi wyliki
internacjonalizacji malopolskich mikro- i malych przedsigbiorstw do

nych badan empirycznych oraz ich interpretacji.

iematykg intemacjonalizacji przedsigbiorstw naTe|y uzna6 za bu:dzo wa2n4 | w
duZej mi symptomatyczn4 d1a wsp6lczesnej gospodarki nie tylko polskiej, ale r6wnleZ

europeJ . Procesy intemacj onalizacj i przedsigbiorstw europejskich, w tym i polskich

ewoluuj4 z ewolucj4 system6w gospodarczych kaj6w Europy otaz wraz z rozwojgm

techno informatycznych. Tradycyjne drogi internacj o naltzacli s4 wci42 aktualne,

jednak2e logie informatyczne stworzyly szczeg6lnie dla sektora MMp nowe drogi tqgo

wladnie na tych technologiach, co pozwolilo na wyodrgbnienie nowqgoprocesu
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. wczesnej intemacjonalizacji (born g1oba1). To szerokie ujgcie badanych

i uwzglgdnienie tej nowej drogi stanowi niew4tpliwie znacz4cy waTor pracy.

1 ocena poszczeg6lnych siedmiu rozdzial6w monografii, skoreiowanych

e w duZej miene z poszczeg6lnymi celami pracy, zostala pr,zeprowadzona :z

na dwie cz9Sci:

teoreffczn4 monografii rozdztaly 1-6.; przy czym rozdzialy 1-4 to studia

przedrniotu, a rctzdzialy 5-6 zawieraj4 treSci konkret yzuj 4ce modele

zastosowane rv sferze praktycznej, a mianowicie w procesach

onalizacji przedsigbiorstw w wybranych krajach Europy, w 1.ym r6wnie2 i w
lsce, przedstawione w oparciu o studia literatury oraz rapcft6w i danych

cznych;

empiryczn4 monografii - rozdzial 7., w kt6rym sformulowano zalo2antit

badai wlasnych, proces doboru pr6by badawczej, cel badafi opis

w przeprowadzonyr:h bada:i oraz sformulowano wnioski zbadm.

j4c analizg szczeg6low4 czgdci pierwszej (teoretycznej) mr:nografii naleZy

zwr6ci6 na sp6jn4 logicznie konstrukcjg tych pierwszych sze!;ciu rozdzial6w. Pani dr

inz. I Duda przedstawia w nich og6lnte rzecz bior4c proces intemacjonalizacji

przedsi orstw, przy czym przecl:Lodzi Ona najpierw od og6lnego tla tych proces6w, jakimi

s4 glo a i integracja oraz ich wplywu na proces internacj o nalizacji w sektorze MMSI,

(rozclzial 1.), a nastgpnie dokonuje przegl4du wybranych modeli internacj onalizacj i - oct

tradycyj do najnowszych (bom global), kt6ry poj awil sig w erze rewolucii informacyjno-

ej (tozdztal2.). W kolejnl'rn rczdziale (rozdziaL 3.) Autorka dokonala najpierwinfl

skup i6

- czy

definicji strategii, co dla tego typu pracy wydaje sig zbgdne i raczej nale2aloby sip

systematyce strategii w odniesieniu do badanego sektora przedsigbiorstw (MMSp)

strategiczna w nich wystgpuje, a jezeli tak, to jalde strategie sap

formulo i realizowane? Autorka podwigca temu tematowi zaledwie rlwa akapity naL

modelu

proces6

W dalszej czgSci pracy (rozdziat 4.) om6wione zostaly formy in1:ernacjonalizacji

. W tej cz;g6ci pracy zostaly szczeg6lowo i wyczerpuj4co om6wione wszystkier

formy i ionahzacji przedsigbiorstw, od najprostszych dzialan handlowych na rynkach

zagrafi. poprzez bezpolrednie inwestycje zagraniczne po formy po\.vi.Lzai sieciowych

(alianse

dalszej

iczne, klastry, joint venture, franchising, organizacje wirlu:Llne i inne). W

pracy dochodzi do stopniowej konkretyzacji nakredlonego pr:zez Autorkg w

rozdzialach obrazu procesu internacjonalizacji przedsigbiorstvr. Najpierw (w

stronie

przeclsi

rozdziale 5.) przedstawione s4 przyklady internacjonalizacji przedsigbiorstvr w wybranych



internacj i w trzech r62nych tlpach rynk6w, to wystgpuj e w niej pewien, aczkolwiek

nie d 4cy warlofci merltorycznej catoici rozdzialu, chaos informacyjny, kt6ry

krajach

rynku, tj

rynki

czg(ci

utrudnia

WyruLni

Polsce.

sektora

omowl

intemacj

danych

rynko

internacj

G. 1es),

polskich

rapoflach

z kt6rych

nii Europejskiej. Przyklady pogrupowano wedlug stopnia rozwoju i wielkod.i
na rynki po transformacji gospodarczej (przyktad w pracy: Czechy), male rynki

(przyktady w pracy: Finlandia, Holandia, Austria) i du2e, dobrze rozwinigte

(przyklady w pracy: Niemcy i Wielka Brytania) . przyznat,Irzeba, 2e w tei
y, aczkolwiek wnosi ona wiele istotnej wiedzy na t,:mat proces6w

wione tutaj zostaly syntetycznie procesy internacjonalizacji przedsigbiorstw

w Polsce na podstawie wynik6w badari oSrodk6w krajowych. przegl4d 
:i

e tych badan oraz ich wynik6w zawarte sQ w ostatnim punkcie 6.3. omawianego

(ss. 214-239), natomiast w punktach 6.1. | 6.2. Autorka przedstawiler

g dzialan MMSP oraz jej bariery w formie tabelarycznie zuprezentowanych

cznych wraz z kr6tkim autorskim komentarzem do poszczeg6lnych,

nych w tym rozdziale tabel, co \! znaczqcym stopniu zwigkszy,lo przejrzystoSi

ych tredci. .Autorka przedstawila i om6wila migdzy innymi <lane dotycz4ce:

horyzontu dzialania MMSP w latach 20II-20I2 (s. Ig4), zasiggu

izacji MMSP wedlug klas wielkoSci (s. 194), modeli intemacjonalizacji MMSp

iadania przez MMSP strategii G. 196), udzialu eksportu w 1:rzychodach ze

zagranicznych, pozycjach artykulowych, aktach prawnych, instltucj onalnych

opracowaniacJr oraz stronach internetowych. S4 to pozycj e dobrane profesjonalnie,

nad 25o/o jest nie starsze, niZ 10 lat. R6wnie2 dane liczbowe pochodza zbadah i

wnywanie proces6w intemacjonalizacji przedsigbiorstw w wybranych kraj ach.

brakuje tutaj plaszczyzny por6wnania, kt6ra pozwolilaby na wyodrgbnienie r6znic

internacjonalizacj I i ich przyczyn Nie umniejsza to jednak ,CuZego ladunku

wiedzy, Autorka za-wartra w tej czgsci pracy. Nastgpnie Autorka przechodzi do

i wynik6w badari kraj owych internacj onalizacj i przedsigbiorstw serktora MMSp w

w sektorze MMSP (s. 203), wewngtrznych barier internacjonalizacj i MMSp (s.

206), k prowadzenia dzialalnoSci eksportowej w opinii MMSp (s. 210), fu6:del

finanso polskich MMSP w la|ach2004-2013 (s. 21 1).

analityczny zebrany w om6wionych szejciu rozdzialach jest bardzo obszerny,

cho6 i moZna mied zastrze4enia dolycz4ce przejrzystodci zaprezent,rwanych tre6ci.

Habili oparla swoje studia literaturowe og6iem na 684 pozycj ach ksi42kowych autor6w

arnliz ych w ostatnich latach. Pozycje starsze s4 autorstwa uznanych badaczy,

niej ako k6w problematyki internacj onalizacj i przedsigbiorstw i zuz4dzania



stxategi ego. S4 to tacy afiotzy, jak np: H.J. Ansoff, J. Barney, p.J. Buckley, p.F. Drucker,

J,H. G. Hamel, C. Prahalad, H. Mintzberg, czy HI . perlmutter. Na uwage
zasluguj wlasciwe referowanie cS,towanych Lr6del oraz liczne komentarze wlasne Autorki do

cyto treici.

oceniam pierwsz4 czgSi monografii (rozdziaty l. 6.) bafiza pozfiywnie za

k y przegl4d literatury w zakesie badanej problem atyki oraz za prezentacjq

wynik badaa r62nych autor6w i instylucji oruz za d\24 dociekliworii naukow4 t precyzjq

co jest charakterystyczne dla kaZdego wltawnego bad,acza. przedstawione uwagi i
traktujg, jako element dyskusji naukowej ukazuj4cej pewne r:6Znice zdari w

podejdci do niekt6rych zagadnien i sposobu ich przedstawiania.

druga (empiryczna) pracy skoncentrowana w rozclziale 7. prt:zentuie wvniki
badan prowadzonych przez Pani4 dr Joanng Dudg oraz wnioski z tych badair, na

kt6rych ie Autorka formuluje propozycjg strategii i form intemacj o nalizacji
maiopo mikro- i malych przedsigbiorstw. Rozdzial ten jest najdtuZszy w calej pracy

(zaj muj e o 30% tekstu) i sklada sig z 5 podroz dzial6w. Uklad podrozdzial6w jest

nastgpuj F: prerwszy prezentuJ e metodykg badaf wlasnych Autorki, drugi opisuje proces

by badawczei, trzeci okresla cel badania, a 4 t 5 prezentui4 wyniki lbadari wlasnych

i wnioski badah, a takze propozycjg strategii i form internacjo nalizacji clla rniko_ i malych

rstw Malopolski.

La metodyczne przeprowadzonych badan oraz proces doboru pr6by badawczel

w podrozdziatach 7 .1. i 7.2. W procedwze bad,awczel posluZono sig

iakodciowymi i metodami ilosciowymi. pr6babadawcza zostala dobrana w spos6b

celowy, za fu71eia doboru okreilo'e zostaLy cztery parametry charaktery:lui4ce miko_ i
male igbiorstwa - od szerokiego kry.terium definiuj4cego w polsldm i unijnlm

ie MMSF, poprzez ktl4erium geograficzne i kryteria przedmiotowe

t, az po uszczeg6lowio'e krlteria przedmiotowe dzialalnoici w s'ktorze wedlus
najbardzi wiod4cych klas i podklas w poszczeg6lnych sekcjach ich dzial no5ci wedlug

i PKD. W takim podejSciu do metodyki badaf wlasnych wyra2a sig du?a

starann Autorki w d4Zeniu do uzyskania wiarygodnych wynik6w, co znalazlo wyraz w
dalszych zdzialach czg6ci empirycznej. Do badania wyodrgbniono 352 rnikro- i male

doboru

przedsi

z

wanych

,a

przedsigbi

niekontrol

przedsigbi

uwzglgdnieniem zasady randomi zacji w celu zniwelo.,vania wplynu
zmiennych na wynik badania. Z tej liczby 84% stemowi4 miko_
160/o male przedsigbiorstwa. W czgdci badawczej zastosowano metodg

badania przeprowadzonego technik4 ankietow4 i dodatkowo zatalizy
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em metody wywiadu bezpoSredniego w celu wyjaSnienia ewentualnych

oraz uzupelnienia informacji.

weryfikacji obszernego materialu statystycznego obejmujqcego, jak juz

o to wczeSniej, proltg 352 mikro- i malych przedsigbiorstw zastosowano

dwa testy statystyczne, r1.: test niezale2noici Chi,h,uadrar pec,sona oraz test

wskainika struktury. Zastosowanie Iych narzgdzt statystycznych zwigkszylcr

przeptowadzonych badan. R6wniez analiza zjawiska o tak zr62nicowanei
jak4 stanowiq przedsigbiorstwa sektora MMSp na podstawie badarria ankietowescl

posiada wiele zaleI. Dostarcza twardych danych, a zastosowana w 'tbadaniu 
metodeL

wywiadu bezposredniego zwigksza dokladnosi uzyskanych wynik6w. T'; dokladnos6 ii

szczeg5I przeprowadzonych badaf mozna zaobserwowa6 na zamieszc:zonych w pracy

prezentuj4cych ich wyniki na kolejnych etapach weryfikacji hipotez badawczych.

dodatko

:l'4cz:nie

Zgro

we

intemacj

Cel

Jednak2e

Autorka

polskiego

gl6wnego

rozdziale 7 . zamieszczono 151 wykres6w prezentuj4cych wyniki badan.

ny, opracowany t przeanalizowany material pozwolil

hipotezy gl6wnej or^z czterech z pigciu hipotrez

( ch). Nie potwierdzila sig jedynie Irzecja w kolejnoSci,

malopo e miko- i male przedsigbiorstwa postgpujq zgodnie z modelem etapowei

pracy, jakim byl dob6r skutecznych strategii i form intemacj o nalizacji

uwzgl 4cych specyfikg polskich mikro- i malych przedsigbiorstw zostal osiqgnigty.

w t1m miejscy zglosii pewne zastrzelenie, a miaaowicie, i2 aczkolwiek

wala cel i sformulowala propozycje strategii intemacj onalizacji dla MMp,
bgd4ce ami najskuteczniejszych strategii ze wzglgdu na zbadanz szczeg6lowe"

sig z nimi uwarunkowania, to jednak me oznacza to, Ze necz.ywiscie s4 one

ejsze w kaZdych warunkach, poniewaZ zweryfikowai je mo2na wyl4cznie w
procesle lemenlacj i i erapowej weryfikacji.

1\1 ej nale?y stwierdzii, iL przeprowadzone przez Autorkg badania s4 nowatorskie. a

poprzez j szeroki zakres i wieloaspektowo6i wypelniai4 lukg badawcz;tr w dziedzinie

badan mikro- i ma14 przedsigbiorczo6ci4 w polsce. Badania te uwzglg<lniaj4 zar6wno

kontekst , jak r6wniez kontekst Europejskiego Rynku Wewngtrznego oraz specyfikg

MMSP.

P owanie monografii

na pozyt)'\rynq

pomocnicrych

z,aklad,aj4ca, 2e

pracy onz siedmiu

, kt6re sformulowane

koncentruje sig zasadniczo na analjzie realizacji celu

celach szczeg6lowych okreslonych prz,ez Autorkg, jako

zostaly, podobnie jak hipoteza g16wna oraz pigi hipotezo



pomocnl we wst9ple pracy

cel g1 y oraz cele operacyjne

wlaSciwi zweryfikowane,

pracy sporz4dzona jest prawidlowo, a spis literatury robi rlu2e wralenie :z

uwagi liczebnoS6 (684 pozycje) i stmkturg (dominacja Lr6del zagranicznych). W

poJ pozycjach nie s4 podane strony, z kt6rych pochodzq cylaty. Generalnie

10

(vide. s.s. 9 i 10). Na podstawie mojej ocr:ny, uwazam, Ze

pracy zostaiy w pelni osi4gnigte, a wszystkie hipotezy

ze bibliografia monografii Swiadczy o du2ym wysitku naukowym Autorki i moZe

wz6r dla inlych badaczy zajmuj4cych sig problematyk4 internacj onalizacj i
przedsi

uj4c, oceniam recenzowan4 monografig naukow4 pt.,,Internacjonalizacja

polskich ikro- i malych przedsigbiorstw w procesie integracji europej skiej i globalizacji,',

j ako osiqgnigcie naukowe. Wyb6r niezwykle interesuj4cego i waZnego dla nauki iL

praktyki lemu, a co najwazniejsze, wypelnienie (co niew4tpliwie naleia uzna(, tataj zar

tztw, ,, dodan4'n pracy) luki badawczej now4 wiedz4 dotycz4c4 proces6w

intemacj i w sektorze naj mniej szych przedsigbiorstw stawia recenzouran4 monografig

pozycji w obrgbie polskiej literatury zajmujqcej sig tymi zagadnieniami. Spos6b

uwazam,

stanowii

funkcjo

MMSP

na

si ia cel6w pracy i hipotez badawczych, glgbokie studia literaturowe oraz obszeme:

badania iryczne, kt6re pozwolily zweryfikowai zalohone hipotezy i osi4g;n4i postawioner

w nleJ , to lstotne atuty recenzowanej monografii. Pozwala to na stwierdzenie, 2e pani dr

inZ. I Duda poprzez swoj e dzielo istotnie wzbogacila nauki o zarz4dztniu w obszatze

strategii internacjonalizacji przedsigbiorstw z grtpy tych naj mniej szych

j4cych w po.lskiej gospodarce. Wzbogacenie to dotyczy w szczeg6lno$ci

1 ji i usystematyzowania czynnik6w otoczenia oraz weirlngtrzn ych element6w

przedsigbiorstwem wplywaj4cych na strategie intemacjonzrlizacji w sektorze

Polsce oraz pr6by sformulowania na bazie tych uwarunl:owaf stratqgii

ji efektywnej d1a tego typu przedsigbiorstw.

ego dorobku naukowego Habilitantki

dr Joanna Duda posiada znacz4cy dorobek naukowy, kt6ry prrzedstawila do

4. Ocena

powyZej monografii. Jej og61ny obszar zainteresowait naukowo-
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obejmuje flrnkcj onowalie i rozw6j mikro- malych i Srednich przedsigbiorstw r,v

Polsce i skali migdzynarodowej oraz czyruriki warunkuj4ce ten rozw6j.

uzyskaniern stopnia naukowego doktora, w latach 1996-2004 byla afiork4 29

pub z czego 25 opublikowala samodzielnie, a 4 opublikowala we wsp6lautorstwie. Z

tego 15 ii to byly artykuty naukowe, w tym 2 we wsp6lautorstwie, a 10 pozycji to

ro w monografiach,'vt tym2 we wsp6lautorstwie.

P

opubliko

uzyskaniu stopnia naukowego doktora Pa:ri dr Joanna Duda w latach 2005-2011

Lqcznie 71 pozycjt, z azego 54 bez wsp6lautorstwa, a w tym 1 monografia, 28

w monografiach i 25 artykul6w naukowych. Jako Wsp6lautorl,la opublikowala

ponadto monografie, 2 rczdzialy w monografiach i i 1 ar1yku16w naukowych. Opr6cz wy2e1

ycli publikacji naukowych Pani dr Joanna Duda, po uzyskaniu stopnia doktora,

4 podrgcznik6w, 4 projekt6w badawczo-wdro2eniowy{rh i 1 projektu

publikacj

wego.

z wyLej wymienionych publikacji znaj duje sig w bazie Google Scholar, 1

w EconPapers i 17 w bazie BazHum. Ltczba przypadk6w cytorvania publikacji

Pani dr Joanny Dudy wynosi: 10 c1.tat6w wedlug bazy Web of scj.ence i Scopus -
indeks

wedlug

1.; 49 cytat6w wedlug bazy Publish or Perish H-indeks ':\ i 122 cfiat6tv

Gogle Scholar - H-indeks 6. Sumaryczny impact factor wedlug listy Joumal

Citation Reports, zgodnie z rokiem opublikowania wyni6sl 0.834. iiwiadczy to o

ugrunto pozycji dorobku naukowego Habilitantki.

likacje przeznaczone do szczeg6lowej oceny (z okresu po uzyskadu stopnia

doktora) koncentruj4 sig wok6l problematyki sektora MMSP i zostaly podzielone:

na szesc w tematycznych:

auto

nauko

1.

2.

3.

n

5.

6.

i strategie finansowania mikro-, malych i Srednich przedsigbiorstw.

ialalnoii inwestycyjna przedsigbiorstw z sektora MMSP.

yjnoSd MMSP.

owacyjnos6 MMSP.

j przedsigbiorstw MMSP.

onalizacji i globalizacj a MMSP.

pierwszy reprezentowany jest przez 15 publikacji opaltych na badaniach

wlasn Autorki i na badaniach wt6rnych oraz na studiach literaturowych. W obrEb tej

gfupy p likacji wchodzq arlykuly w zeszltach naukowych, referaty na konferencjachL

wych, a takZe rozdzialy w monografiach. Na szczeg6lnq uwagg zasluguj4 tutaj

dwie e autorskie rczd:zia|y w dw6ch monografiach: rczdziat pt. ,,Funduszer
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e a finansowanie rozwoju sektora MSp w polsce, Niemczech i Finlandii,, w
i pod red. Prof. dr hab. J. pyki pt. ,,NowoczesnoSd przemyslu i uslug,,, wyd.

TNOiK, Katowice 2005 oraz rozdzta! pt. ,,Ventue capital a wzrost konkurencvino$ci

po sektora MSP" w monografii pod red. prof. dr hab. L. pawlowicza pt. ,,strategia
a zan4dzanie wafio5ciq.", wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.Lizbo

o drugi reprezentowany jest przez piE(, publikacji - arlykul6 w w zes4iach
uniwersytet6w ekonomicznych w Katowicach, wroclawiu i AC}H w Krakowie:

iSmie ,,Ekonomia Mened2erska,'. Wszystkie arlykuly zawieraly wyniki badarr

Autorki.

szczego uwagg zasluguje rozdzial w serii monografii pod red. prof. dr .hab. J. pvki pt.

reprezentowany JesI ptzez kolejnych osiem publikacji, a w tym na.

J.

',N oSi przemyslu i uslug: nowe wyzwatia i uwarunkowania rozw,rju przemyslu i
uslug", d. TNOiK Katowice 2006. T1'tul rozdziatru: ,Szynniki wzrostu konkurencyinoSci

polski sektora MSP na wsp6lnl'm rynku unii Europejskiej". podkredlii naxezy, 2e badanie

ko i polskich przedsigbiorstw sektora MSp w przelomowym okresie przed i
p1 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej stanowilo najistotniejszy kienurek

tego obszaru.

obszar tematyczny reprezentowany jest przez osiemnaScie publikacji, w
kt6rych wchodz4 arlykuly w zeszJtach naukowych, referaty na konferencjach

ch, a tal.2e rozdzialy w monografiach. Na szczeg6ln4 uwagg zasluguje tutaj

publikacj

strategie

bgdqca efektem projektu realizowanego w ramach Dziarania 2.6. Resionalne

i transfer wiedzy pt. ,,InnowacyjnoSd polskiego sektora MSp na

wsp6ln rynku UE" wchodz4ca w sklad monografii pod red. prof. dr hab. J. Kota pt.

,,Ko yjnosi i inaowacyjno6i region6w w warunkach globalizacji i metropolizacji

pi4ff reprezentowany jest pruez piE6 publikacji, a w tym na szczeg6ln4 uwagg

zasluguje rozdzial w kolejnej z serii monografii pod red. prof. dr hal:. J. pyki ot.

,'w wyzwania i uwanmkowania rozwoju przemyslu i uslug,,, wyd. TNOiK
Katowice 010. T)1ul rozdzialu: ,,Czynniki rozwoju polskiego i malopolskiego sektora MSp

Qcym s1g otoczentf '.

obszar temafyczny reprezentowany jest przez siedem publitrracji polsko i
angloj ych opublikowanych w r6Znych czasopismach naukowych. podke3li| ftzeba, Le

wlaSnie

Habili

ten obszar tematyczny wpisuje sig oceniona w pierwszej czgdci monografia
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dorobku naukowego przedstawionego w ramach szesciu om6wionych powy2ei

obszar6w tematycznych wskazuje z jednej strony na szeroki zakres

Habilitantki, a z drugiej strony widai du24 konselwenrijg w rozrvoju
Pani dr in2. Joanny Dudy. Realizow ane przez Ni4 kierunki badaf sa ze soba

Scidle po e i przenikaj4 sig wzajemnie. Wszystkie te nurty spotykaj4 sig w monografii
Jej auto kt6ra oceniona zostala w puntcie trzecim niniejszej recenllji, jako istotne:

osl4gnl e naukowo - badawcze l{abilitantki.

dr inZ. Joanna Duda uczestniczyla r6wnie| w realizacji pigciu projektriw
ch finansowanych z grant6w krajowych (Srodki Ministerstwa Rozwoiu

, Urzgdu Marszalkowskiego Woj. Malopolskiego, NCN, NCBiR) oraz

zagtanl (Srodki Europejskiego Funduszu Spolecznego), w tym w jednyrn z nich pelnila
lunkcjg projektu. Pigciokr.otnie otrzyma+a nagrodg Rektora AGII za osi4gnigcia

naukowe. Jest tak2e laureatk4 nagrody Honoris Gratia prezydenta Miasj.a Krakowa za

ra rzecz wzrostu konkurencyjno3ci malopolskich MMSP i lqczenie nauki z
Habilitantka aktywnie uczestniczyla, (ako autorka i wsp6lautorka referat6w) w 36

i migdzynarodowych konferenciach naukowvch.

akty.rvnoSci dydaktycznej Habilitantki osadzony jest w dyscyplinie nauk o

Prowadzi ona wyklady autorskie i lwiczenia na studiach I i II snrpnia z zakre,ut

w tym szczeg6lnie zarzqdzania malymi i drednimi przedsigbior:stwami, zatem

wykiady wi4 pochodnq Jej zainteresowari naukowych. prowadzila takze zatecia

dy ze studentarni w ramach programu Erasmus p1us. ponadto Habilitantka prowadzi

badaw

kraj owy

wyklady

ponad 15

w
jest ni

jednostek

sporz4dzo

oraz recenzentem ponad 80 prac licencjackich i magisterskich i jesr: wsp6lautorem

4 w akademickich.

sprawuJe runkc1 9 promotora pomocniczego w trzeclr przewodach

prowadzonych na Wydziale Znzqdzania Akademii G6rniczr:_Hutnicze j w
Krakowie.

dzialalnosci organizacyjnej i popularyzatorskiej aktywnorii Hab itantki
hwie znacz4ca. Brala Ona udzial w komitetach organizacyjnych 16 krajowych i
owych konferencji naukowych, jest redaktorem w 2 czasopismach naukowvch

wydalvan h w AGH: Mu'ragerial Economics (sekretarz od 2007 roku) i Biuletyn wvdzialu
AGH (redaktor w latach 2010-2011). Byla Ona r6wnie2 autork4 program6w 3

Hab

ie na studiach podyplomowych z zakesu zarz4dzania. Byla ona promotorom

szkoleniowych w ramach doskonalenia kadr. inriowacyjnej gospodarki

w 2011 roku na zlecenie Instytutu Techlologii Eksploatacj.i w Radomiu.
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aktywnie wsp6lpracuje z biznesem w zakresie dzialalnoSci szkoleniowei i
j dla przedsigbiorstw z sektora MSp. odbyla r6wnie 2 riczne statze w

przedsi iorstwach kajowych i w zagranicznych odrodkach naukowych (Wlochy, Ukraina).

Pod wymog6w dolycz4cych uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego

zawmly w aft. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach narrkowych i tltule
oraz o stopniach i tytule w zakesie szluki oraz zgodnte z Rozporzqdzeniem

Ministra i i szkolnictwa wy2szego z dnia l wrzeinia 2011 roku w sprawie krvteri6w
oceny igi osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego pragng

stwierdzi , iZ Habilitantka wykazuje sig istotn4 aktywnodci4 naukow4, dydaktyczna,"

dydakty

n4 i popularyzatorsk4. Skladaj4cy sig na tg aktywnoSd dorobek naukowy,

y, organizacyjny, populamonaukowy, badawczy otaz w zakre:sie kierowania.
proJ i badawczymi jest zar6wno ilojciowo, jak i jakoSciowo bogaly, z:realizowany na

wysokim

momentu

wlasnego

dyscyp

poziomie merltoryczno-metodycznym i stanowi4cy efekt wielr:letniego _ od

uzyskania stopnia doktora - i konsekwentnego, dobrze ukierunkowaneso rozwoiu

Dorobek ten uznajg za tw6rczy i oryginalny, wnosz4cy istotny wklad w
nauk o zarzadzanit.

UwaZam t6wnte2, iz osi4gnigcia naukowe Habilitantki po uzyskaniu stopnia

doktora stanowi4 istotny wklad w rozw6j dyscypliny nauk o zanqdzaniu, a tak2e

wykazuj e sig Ona istotn4 aktywno$ci4 naukow4.

tego stwierdzam, i2 Pani dr in2. Joanna Duda spelnia w pelni wymogi
bilitantom w mysl art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztukj oraz w mvSl

kor{cowa

postgpowaniu habilitacyjnym staralem sig odpowiedztec na pytante, czy

Hab osi4gngla wysoki poziom rozwoju naukowego oraz czy posiadla sprawno$i

badawcz4 umozliwiaj4cE samodzielne wyznaczanie ce16w naukowo-badawczych i na tej

samodzieln4 realizaciE badari naukowych. po przeanalizowaniu calodci dorobku

nauko badawczego, popularyzatorskiego, dydaktycznego i organizacyjn,ego, a takze po

ocenle j, jal<o Jej istotne osi4gnigcie naukowo-badawcze, monol;rafii naukowej

pt. onalizacja polskich mikro- i malych przedsigbiorstw w proc:esie integracji

europejski i i globalizacji" stwierdzam, 2e Pani dr in2. Joanna Duda osi4gngla bardzo wysoki
ponom ju naukowego. Potlafi Ona samodzielnie zaplanowal i zreal.izowai proces

podstawi

badawczy

naukoweg

dowodz4,

stawiane

nauko

ia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia I wrzednia 2011 roku w
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6w oceny osi4gnigi osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doklora

zwi4zku z powyLszym, skladam wniosek o nadanie pani dr ini. Joannie Dudzie
stopnia ktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarz4dza{iu,

ponDszym wlasnorgcznym podpisem.co

1<JG


