Uzasadnienie uchwały z 3 lutego 2017 roku
Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Adama Szymaniaka
w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce
Komisja Habilitacyjna stwierdza, że osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitanta,
zaprezentowane w dokumentacji złożonej 26 sierpnia 2016 roku wraz z wnioskiem
o wszczęcie procedur habilitacyjnych do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stanowią
znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej.
Podejmując decyzję wzięto pod uwagę:
1. osiągnięcia naukowe, o których mowa w art. 16 ust. 1. I 2 pkt. 1. ustawy,
2. aktywność naukową, wskazaną w artykule 16 ust 1. ustawy,
3. osiągnięcia

w

zakresie

dorobku

dydaktycznego,

popularyzatorskiego

i organizacyjnego wskazane w paragrafie 5 rozporządzenia z 1 września 2011 r.,
4. dokonania w ramach współpracy międzynarodowej Habilitanta, o których mowa
w paragrafie 5 rozporządzenia z 1 września 2011 r.
Osiągnięcie

naukowo-badawcze

Habilitanta

w

ramach

zaprezentowanego

monotematycznego cyklu zatytułowanego „Polityka państwa wobec bezpośrednich
inwestycji zagranicznych” składa się z 31 publikacji, w tym: 1 monografii;
1 współautorskiej monografii; 1 pracy zbiorowej pod redakcją naukową; 23 artykułów
w pracach zbiorowych; 5 artykułów w czasopismach naukowych.
Na pozostałe osiągnięcia naukowe, poza monotematycznym cyklem, składają się
łącznie 33 pozycje naukowe, w tym: 2 prace zbiorowe pod redakcją naukową; 1 praca
zbiorowa pod współredakcją naukową; 18 artykułów w pracach zbiorowych; 6 artykułów
w czasopismach naukowych; 1 recenzja; 1 ekspertyza; 2 skrypty metodyczne; 2 skrypty
dydaktyczne.
Przedstawione teksty publikowane były w czasopismach naukowych i wydawnictwach
reprezentujących

różne

ośrodki

akademickie.

Część

artykułów

publikowana

była

w czasopismach naukowych umieszczonych w wykazie ministerialnym czasopism
punktowanych (lista B).
Najważniejszy obszar

zainteresowań

naukowych dra Adama Szymaniaka

koncentruje się wokół polityki państwa wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
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Głównym celem prowadzonych przez Niego badań naukowych badań była analiza
wewnętrznych

i zewnętrznych uwarunkowań napływu oraz działalności inwestorów

zagranicznych. Dla osiągnięcia celu sformułował następujące pytania badawcze:
Czy i w jakim stopniu polityka państwa wpływa na napływ i działalność inwestorów
zagranicznych?

W jaki sposób ryzyko polityczne wpływa na poziom bezpośrednich

inwestycji zagranicznych? Czy na decyzje inwestorów zagranicznych większy wpływ
wywiera (intencjonalna lub bierna) polityka ograniczania BIZ (bariery) czy też stosowane
przez państwo zachęty inwestycyjne?
Wyniki badań Habilitanta przyczyniły się do rozwoju naukowego poznania,
a przede wszystkim dyscypliny nauki o polityce, m.in. poprzez:
- ukazanie i ocenę intensywności dużej różnorodności czynników determinujących politykę
państwa w zakresie inwestycji zagranicznych oraz rozwoju

takiej polityki w realizacji

planów jego modernizacji, a także rozwoju gospodarczego;
- przedstawienie genezy i etapów kształtowania się takiej polityki;
- zwrócenie uwagi na dużą dynamikę badanej polityki w zakresie uzyskiwania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w kontekście standardów światowych i wypracowanych na forum
Unii Europejskiej;
- stworzenie podstaw źródłowych do dalszych badań polityki w zakresie inwestycji
zagranicznych oraz formułowanie prognoz jej ewolucji.
W swych tekstach Habilitant dowiódł, iż posiada umiejętności formułowania
problemów

badawczych

oraz

ich

rozwiązywania

w

sensie

merytorycznym

i metodologicznym. Przedłożone prace, w zgodnej ocenie Recenzentów i Członków Komisji
Habilitacyjnej, stanowią oryginalne opracowanie naukowe oparte na bogatej podstawie
źródłowej i bogatej literaturze. Zdecydowana większość przedstawionych do oceny prac
napisana jest poprawnie pod względem metodologicznym i merytorycznym w zakresie nauk
politycznych. Istotną cechą jest także sprawność warsztatowa Habilitanta. Pozytywnym
aspektem prowadzonych badań jest rzetelność przeprowadzanej kwerendy, obszerność bazy
źródłowej, wykorzystywanie licznej literatury polskiej i zagranicznej.
Aktywność naukowa i współpraca międzynarodowa Habilitanta przejawia się
między innymi na płaszczyźnie konferencji. Habilitant uczestniczył w48 konferencjach
naukowych wygłaszając referaty lub biorąc aktywny udział w dyskusji. W większości
przypadków wymiernym rezultatem uczestnictwa w konferencjach były publikacje naukowe.
Był też aktywnym uczestnikiem Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 24th World Congress
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of Political Science International Political Science Association - IPSA (2016).
Habilitant posiada ponadto doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej współpracy
międzynarodowej z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi, co oznacza
spełnienie wymogów wskazanych w paragrafie 5 pkt. 2 rozporządzenia z 11 września
2011 roku.
Habilitant był kierownikiem, głównym wykonawcą lub wykonawcą w 6 projektach
badawczych finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, KBN,
NCN czy innych instytucji zajmujących się rozdziałem środków na badania naukowe.
Szczególnie dużą rolę dr A. Szymaniak wypełnił przy realizacji badań nt. Percepcja
społeczna badań Policji i skuteczności jej działań w kontekście integracji z Unią
Europejską, gdzie pełnił funkcję współkierownika, odpowiadał za realizację badań
empirycznych.

Habilitant

uczestniczył

ponadto

w

pracach,

które

doprowadziły

do pozyskania środków finansowych na realizację projektów inne niż naukowe, w tym
dydaktycznych. Wymienić w tym kontekście należy grant „Pomost”, ale i inne –
o charakterze stricte naukowym, jak chociażby aktualnie realizowany, tj. Unia Europejska
wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej.
Habilitant zrealizował 3 stypendia zagraniczne w ramach programu LLP- Erasmus na University of Akureyri (Islandia, 2012 rok), Universitat de Barcelona (Hiszpania, 2013)
i na Uniwersytecie w Hradec Kralowe w Czechach (2014). Wykonując zadania
w grancie pt. „Strategia Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej”
zrealizował wyjazd badawczy do Azji Południowo-Wschodniej (Singapur, Wietnam,
Malezja i Tajlandia; 2011).
W dokumentacji udostępnionej Komisji Habilitacyjnej dr Adam Szymaniak wskazał,
iż jest członkiem międzynarodowych i polskich stowarzyszeń naukowych: International
Political Science Association (IPSA) i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, zasiada
również w Radzie Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.
Jego osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego obejmują prowadzenie zajęć
na kierunkach: Stosunki międzynarodowe, Politologia, Bezpieczeństwo narodowe,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Zarządzanie państwem na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego
zajęcia obejmują zarówno wykłady, jak ćwiczenia z następujących przedmiotów:
Międzynarodowy obrót usługami; Międzynarodowa ochrona praw człowieka; Business
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skills; Przedsiębiorczość dla doktorantów; Kształcenie na odległość; Umiejętności
interpersonalne i praca w grupie.
Dr Adam Szymaniak prowadzi od 2001 roku seminaria dyplomowe: w omawianym
okresie wypromował 26 magistrów i ponad 200 licencjatów, a w 2011 roku Jego
seminarzystka, Agnieszka Stanisławska, otrzymała główną nagrodę
Spraw

Ministerstwa

Zagranicznych w konkursie „Teraz Polska” za pracę pt. „Proces brandingu

narodowego. Polska na tle wybranych doświadczeń zagranicznych”.
Habilitant prowadzi ponadto na Wydziałowym
warsztaty

z

Kształcenia

Studium

Doktoranckim

na odległość, a w latach 2009-2011 prowadził wykłady

ogólnouniwersyteckie z Przedsiębiorczości dla doktorantów wszystkich kierunków
UAM w Poznaniu.
W 2014 roku dr A. Szymaniak został promotorem pomocniczym w przewodzie
doktorskim mgr. Andrzeja Gladiego, pt. „Polityczno-ekonomiczne podłoże konfliktu
zbrojnego w regionie Donbasu po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę”.
Biorąc

pod

uwagę

procesu

organizację

dydaktyki,

należy

wskazać,

iż w omawianym okresie dr Adam Szymaniak pełnił kilkanaście odpowiedzialnych funkcji.
Te funkcje, oraz najważniejsze działania na rzecz organizacji dydaktyki i nauki, to m.in.:
* Prodziekan ds. studenckich;
* Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK);
* Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia;
* Pełnomocnik Dziekana WNS/WNPiD UAM ds. Pomocy materialnej;
* Członkostwo w gremiach zajmujących się organizowaniem dydaktyki i nauki:
dr A. Szymaniak zasiada w licznych gremiach zajmujących się organizowaniem procesu
dydaktycznego

i nauki. Jest członkiem m.in.: Komisji Rektorskiej ds. Współpracy

z Gospodarką; Komisji Rektorskiej ds. Studiów Stacjonarnych; Komisji Rektorskiej
ds. Studiów Niestacjonarnych; Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych – MISH; Rady Rektora UAM ds. e-learningu;
Rady Programowej Poznańsko-Kilońskich studiów Polacy i Niemcy w Europie; Kapituły
Fundacji Universitatis Posnaniensis etc.
* Opracowanie koncepcji i wdrożenie elektronicznego indeksu na WNPiD;
* Opracowanie koncepcji i wdrożenie Archiwum Prac Dyplomowych (APD);
* Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu elektronicznych podań;
* Wdrożenie systemu oceny nakładu pracy studenta w USOSie;
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* Wdrożenie systemu antyplagiatowego na WNPiD UAM w Poznaniu;
* Przeprowadzenie warsztatów metodycznych i spotkań informacyjnych
dla promotorów prac dyplomowych;
* Budowa i obsługa wydziałowego systemu e-learningu;
* Opracowanie Informatora dla studentów I roku;
* Projekty związane z utworzeniem nowych specjalności: Habilitant w latach 2009-2015
zainicjował

prace

nad

powołaniem
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nowych

specjalności

na kierunkach

prowadzonych na WNPiD UAM w Poznaniu. Kierował i współkierował zespołami,
które przygotowywały koncepcje, programy, obsadę i plany następujących specjalności:
-

Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie (kierowanie projektem);

-

Zarządzanie zasobami ludzkimi (kierowanie projektem);

-

Bezpieczeństwo i porządek publiczny (kierowanie projektem);

-

Zarządzanie

komunikacją

w

biznesie

(współkierowanie projektem razem

z dr A. Kaniewską-Sębą);
-

Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

(współkierowanie projektem

razem z prof. Z.W. Puśleckim);
-

Specjalność Ameryka Południowa (projekt realizowany wspólnie z dr. T. Brańką).

* Projekty związane z utworzeniem nowych studiów podyplomowych: dr Adam Szymaniak w
latach 2008-2014 przygotował autorskie programy 5 studiów podyplomowych. Obecnie
działają 4 studia podyplomowe, których jest kierownikiem:
-

Podyplomowe Studia Coachingu;

-

Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

-

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami wg Metodyki TenStep;

-

Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych.
W ramach osiągnięć popularyzatorskich zaznaczyć należy, iż Habilitant wykazał się

aktywnością w bardzo dużej liczbie inicjatyw, których celem była popularyzacja nauki. Jest
pomysłodawcą i kierownikiem wykładów otwartych na WNPiD UAM w Poznaniu,
w ramach których od 2008 roku wygłasza cyklicznie wystąpienie poświęcone karze śmierci.
W wykładach tych uczestniczą głównie uczniowie klas licealnych z Wielkopolski oraz goście
zewnętrzni uczelni.
W marcu 2016 roku wystąpił z wykładem

popularyzującym naukę podczas

sympozjum młodych ekonomistów 5 wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce (SGH,
UEKr, UEW, UEK, UEP) pt. Mosty Ekonomiczne. W 2012 roku brał udział w przygotowaniu
koncepcji debaty oksfordzkiej nt. teorii kary śmierci, którą zorganizowało stowarzyszenie
5

Elsa działające na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W debacie wziął
udział w charakterze jurora.
Od 2006 roku współpracuje z Uniwersytetem III Wieku w Kościanie,
dla którego przygotował i przeprowadził 11 wykładów. W 2015 i 2016 roku wziął
udział

w wykładach dla Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie Podgórnym. Wygłaszał

również wykłady otwarte w liceach i technikach m.in. w Poznaniu, Kościanie, Koninie,
Ostrowie Wielkopolskim oraz podczas Festiwalu Nauki.
W latach 2014-2015 przeprowadził zajęcia z umiejętności miękkich dla aż 1050
uczniów szkół średnich, w których prowadzone są tzw. klasy policyjne. Celem zajęć była
popularyzacja nauki oraz promocja kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzonego
na WNPiD.
Pełniąc funkcję wykonawcy w grancie NCBR pt. Geocentrum doskonałości
przeprowadził 20 3-dniowych warsztatów z umiejętności miękkich dla

studentów

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.
Szczególne miejsce w działalności popularyzującej naukę zajmują zorganizowane
przez

Habilitanta

ekspertami

spotkania

z

politykami,

dziennikarzami,

sportowcami,

od bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, ambasadorami,

samorządowcami. W omawianym okresie przygotował, prowadził i moderował ponad 100
takich spotkań i dyskusji.
W

charakterze

eksperta

udzielał

również

komentarzy

i

wywiadów

dla następujących mediów: TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN BiŚ, Radio Afera, Radio
Merkury.
W odniesieniu do wymogów określonych w paragrafie 5 pkt. 3 rozporządzenia z 1
września 2011 roku Habilitantka w załączonej dokumentacji poinformował o otrzymaniu 9
nagród Rektora UAM w Poznaniu i łącznie 7 nagród Dziekana WNS/WNPiD UAM w
Poznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
Dorobek naukowy wyrażony w publikacjach jest tylko jednym z elementów
podlegających ocenie. Zgodnie z ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami i w brzmieniu
określonym ustawą z 18 marca 2011 r. oraz w myśl rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego pod uwagę należy wziąć także inne
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kryteria podlegające ocenie. W zgodnej ocenie Członków Komisji, w odniesieniu do
znaczącej części tych obszarów Habilitant spełnia stawiane rozporządzeniem wymogi.
Dokonując analizy wskazanych powyżej elementów, składających się na dorobek
naukowo-badawczy, dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny oraz na dokonania
w zakresie współpracy międzynarodowej należy uznać, że stanowi on podstawę
do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o polityce w subdyscyplinie: polityka gospodarcza dr. Adamowi
Szymaniakowi.
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