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Recenzja osiqgniqf profesora Dariusza Jemielniaka

ubiegajqcego siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk spolecznych

w dYscYPlinie socjologia

Wvkonana na zlecenie Dziekana Wdzialu Humanistycznego UMK w Toruniu

L. Najwazniejsze fakty z 2yciolysu zawodowego Kandydata

Pan Dariusz Jemiehiak w roku 2000 ukoiczyl studia z zakresu zarz4dzalia na

UniwersJ,.tecie Warszawskim. Swoje pasje i zainteresowania naukowe rozwijal w Wyzszej Szkole

PEedsiebiorczo6ci i ZarzEdzaria im. L Kozmiiskiego finalizujEc je, pornydlnq obroq rozprawy

doktorskiej zatltulowanE:,,lnformatycy w organizacjach Studium Lultury zawodowej

programist6w" (2004), uz)skuj4c stopierl dokora nauk ekonomicznych w zakresie zarz4dzani'a'

Swojq Scie2kq naukow4 Pan Dariusz JemieLliak ko lnuowal w dysclplinie nauk o zarzadzaniu \^r

2009 roku uzyskujEc tltul doktora habilitowanego w tejZe, na podstawie rozprawy habilitacyjnej

,,Praca oparta na wiedzy'. Zwieiczeniem jego dotychczasowej drogi akademickiej jest nadany mu

w 2014 roku stopiei profesora nauk ekonomicznych.

Od samego poczEtku pracy akademickiej profesor Dariusz Jemielniak zwiEzany byl ze sw4

macierzyst4 jednostkq - Akademi4 Leona Kozmfiiskiego, gdzie poczqtkowo pracowal jako aslstent

(2000-2004), potem jako adiunkt (2004-2009), profesor nadzwyczajny (2009-2014) i od 2014 roku

na stanowisku profesora zwyczajnego. W ALK kieruje Katedra MINDS (Mdndgenenf in

Networked and Digital Societies).

Habjlitant odbyl liczne staze zagraniczne m.in w HaNard University, Massachusetts

lnstitute oI Technology, University of California, Cornell University, czy Universidad Complutense

de Mardid.



2. Ocena osiqgnigcia naukowego wymienionego w Art. 16 Ustawy z dnia L4

marca 2OO3 r. o stopniach naukowych i ty'tule naukowym oraz o stopniach

iq ule w zakesie szuki (Dz.U NI 65,poz 595, z p62n zm ) (znowelizowanej

w 2011 r.) oraz pozostalego opublikowanego dorobku naukowego'

Jak trafnie wskaz]ryal socjolog nauki Andrew Pickering, nauka zmienia siq nie tyle ze

wzglQdu na wielkie przewroty dokonujQce siq w jej obrebie, ile w nastepstwie rewolucji

technologicznych. Wysoce nasycone technologi4 czasy wyr[uszajE na badaczach siqgniqcie po

nowe kategorie opisu, gdyz dotychczas znane narzedzia analityczne i obowiEzujEce paradygmaty

pvestajE by6 zadowalajEce dla zobrazowania coraz intemlnt'niej komplikuj4cych siq strulrtur

spolecznych i kulturowych. Sposobem na zazegnanie tego swoistego impasu staje siQ siegniQcie po

aparature poznawczq wlaiciw4 dla nauk 6cislych, siegniecie do interdysclplinarno6ci i

'wjpracowanie na t]'rn gruncie nowej jako6ci. W ten spos6b czltam osi4gniecie naukowe Dariusza

Jemielniaka zatltulowane: ,,socjologia lntemetu. Metody cl4rowych badari spolecznych" Na

osi4gniQcie to, sklada siq monografia: ,,Socjologia Internetu" (Warszawa, Scholar, 2019' ss 232)

oraz artykul ,,socjologia 2.0: o poftzebie ]qczenia Big Data z etnograliE c}{row4' w]zwaniach

jako6ciowej socjologii c]'ftowej i systematyzacji pojQi" (Studia Socjologicne' 2\1812(229)' ss 7-

2g). Jak zazlacza Habilitant w autoreferacie, punktem wyjgcia do przedloionej jako osi4gniecie

naukowe nonografii ,,socjologia lntemetu" byl opublikowany wczeSniej w 
"Studiach

Socjologicznych ' artykul: ,,socjologia 20: o potrzebie lEczenia Big Data z etnografiE c]'frowa

wyzwaniach jakoSciowej socjologii c)'frowej i s)stematlzacji poiei"' k6rego ustalenia rozwija w

publikacji mono graf icznej.

Omawiaj4c przedloZone przez Habilitanta osi4gniecie naukowe, pozwolq sobie ograniczyc

siq do ksiqzki ,,Socjologia intemetu", gdl sta[owi ona rozwiniQcie tez i za]ozei wcze'niei

sygnalizowanych w pracy ,,Socjologia 2.0: o potEebie l4czenia Big Data z etnografiE cyfrow+

wlzwaniach jakoSciowej socjologii cyftowej i systematlzacji poje'" Analiza dorobku wskazarego

jako osiEgniQcie, jak i pozostalego dorobku naukowego, rde pozostawia najmniejszej w4tpliworici'

iZ mamy do czJ'nienia z uczon)Tn wykazuj4c)'rn siQ tltanicznE pracq Potwierdzeniem tego' jest nie

tylko ilo6ciowy wlmiar dorobku choa i on jest ponadstandardowy ale przede wszystkim jego

jako6i i warto6i pozflawcza. Monografia ,,Socjologia Internetu" przez samego jej autora rozumiana

jest jako swoisty reference book. Gt6wne jej pEeslanie odczltuje jako koniecznoSi

przedefiniowania my6lenia o procedurach i sposobach uprawiania nauki, wl4cznie z

zaproponowaniem nowej metodologii. Socjologia cyfrowa w ujqciu Pana Dariusza Jemielniaka
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oznacza nowe formy i mo2liwo6ci postqpowania naukowego, ale takze nowe metody, siegaj4ce po

wlsOce stechnologizowane narzqdzia. Intemet iako medium w spos6b bezprecedensowy poszerzyl

mozllwogci dostQpu do wiedzy, przyczyni] siq do procesu jej demokratlzacji, otwaJcia, ale takze jej

propagacji czy ekspozycji wlail(6w Choa Habilitant nie siega bezpo6rednio do dorobku Thomasa

S. Kuhm, zdaje sie jedlnie potwierdzaa jego ustalenia, m6wiEce o t)'rn, 2e nauka to nie tylko

przewid].\-vania teoretyczne, ale takie instrume alne i to wla6 e one w rozwoju nauki odgr]'Idajq

decyduj4cE rolQ. w gruncie neczy, tozwaLaria prowadzone pfiez Jemielniaka bardzo wlraZnie

wpisuj4 sie w cfro\ty zwtot, rozumiany jako meiodologiczna tansforracja dokonujqca sie w

obrebie nauki domagajqca sie w]?racowania nowych modeli i sposob6w pracy naukowej, narzqdzi

i metod, pozwalajqcych korzlstat z ogrorffIego zbioru danych - big data, a takZe potQznego

rezerwuam danych dostqpnych online. o to w swojej monografii postuluje Habiljtant, zachqcajqc

nie tyle do biernego uczestniczenia, ale przede wszystkim tw6rczego eksploatolvania cyhowej

plzestrzeni.

Zaproponowana przez Habilitanta ,,Socjologia Intemetu" iednoznacznie potwierdza

obserwowany od dawna w humanistyce proces jej ,,utwardzarlia", czy tez mechanizmy okre6lane

mianem ,,matematycznoici 6wiata", wpjsuj4ce sie w logikq clwilizacji numerycznej Pltanie

jednak, na ile monografia zaproponowana pvez Dariusza Jemielniaka posiada walor istotno6ci

poznawczej, co nowego i wartoSciowego wnosi do nauki oraz na ile aparatura pojeciowa

Habilitanta, kt6ry nie posiada fornahego wyksztahenia w zakresie socjologii' jest zgodna z

dyscyplin4, w jakiej ubiega siQ orl o nadanie stopnia doktora habilitowanego Lektura osi4gniecia

naukowego wskazanego Dariusza Jemielniaka oraz pozostalego opublikowanego pEez Habilitalta

dorobku pozwala na to p)'tanie odpowiedzie' pozltywnie W mojej ocenie Autor nader sprawnie

porusza sie w obszarze teorii i koncepcji z zakresu socjologii, siega takze po dorobek wlasnej

d]sclpliny - zarzEdzania, ale takze psychologii" czy kukuroznawstwa CzF to w sposdb tworczy'

niebanahy, a interdysc)?linanoga w jego przlpadku staje siq niewqtpliwie warto6cia dodana

pozwalaj4cE analizowat i wyjairiai badane fenomeny przez prjzmat wielu perspelcyw Araliza

rozprawy habilitacyjnej oraz pozostalego dorobku naukowego pozwalajq stwierdzii' ie to' co

najciekawsze poznawczo, nieszablonowe i nowatorskie dzieje sie wlasnie na styku dysclplin,

wbrew tendenciom obserwowanlm w ostatnim czasie w obszarze nauki Zamykanie i ograniczanie

nauki do jednej w4sko zdefinio\danej dysclpliny, twouenie sztucznych podzial6w' prz)'nosi nauce

wiecej szkody, nii pozltku, co znajduje potwierdzenie w interdysc]?linarnlm dorobku Dariusza

Jemielnjaka czerpiqcego z wielu dziedzir'

Podjqcie sie pzez Habilitanta rematyki zwiEzanej z socjologiq internetu' znamionuje

doskonalE orientacjQ w lajnowszych trendach, ale takze - co natura]ne plzy tej problematyce -
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aktualnej literatuze pzedmiotu. Obowiqzkiem recenzenckim czujq siq zobJigowana dodai, i2 na

tlm etapie rozwoju nowych medi6w pisanie o nich w spos6b niebanalny, nietuzinkowy' nie

odtwarzajqcy tego, co juz wiadomo, jest nie lada wlzwaniem Z pehjrm przekonaniem przyznai

muszq, iz z t]'IIt wlzwaniem Habilitant poradzil sobie spraldnie, unikajEc powielania truizmdw i

utartych komunal6w.

Jqzyk monografii ,,Socjologia internetu" jesl bardzo przystepry, momentami wrqcz

popularyzatorski, co pozwala zgodzii siQ z jej Autorer\ kt6ry traktuje iE jako swotsl| reference

book. Nie umniejsza to w Zaden spos6b jej warto6ci i istotno6ci naukowej Pomimo pEystepnosci

wJ'\^/odu, naEacja monografii jest gQsta, mocno umocowana w literaturze Pzedmiotu Uznajq, iz

prawdziwq sztlk4jest pisanie o zagadnieniach tudnych i zalozonych w spos6b czyteLny i klarowny'

pozwalajEcy nawet laikowi na odtworzenie rozumowania autora' LektuJa ksiEiki pEekonuie

czltelnika, Ze Autor - do czego sam sie zreszt4 przlznaje - jest empirykienL maj4cFn za sobq

do6wiadczenia zwi4zane z realizacj4 wielu projekt6w badawczych w pracy ,,Socjologia internetu"

l4czy umiejetnie metody ilogciowe oraz jakosciowe, chQtnie dziel4c siQ z cz]'telnikami swoimi

do<wiadczeniami i przemy6teniami w t]'rn wzgledzie To rLiew4tpliwy walor tej monografii' kt6ra

obok teoretlzowania, prezentuje metodologiczne know-howAutora'

Plzlznaa niewEtpliwie nalezy, Ze choa dorobek socjologii intemetu na rodzimlm rlnku jest

juz relatF.\,nie pokazny, brakowalo w nim monografii, k6ra by tw6rczoSi z tego zalcesu ujmowala

\r/ spos6b holistyczny i systematyczny. Ksiqzka Dariusza Jemielniaka doskonale tQ luke poznawczE

w]?ehia, porzqdkujqc wiedzq z tego obszaru, szczeg6lnie w aspekcie metodologicznjrrn'

odnotowaa jednak rfleba, ii na zachodzie od dawna pisze sie o socjologii c]'{rowej. a jedn}m z

pierwszych artykul6w na ten temat byl artykul Jonathana W,'rlna z 2009 roku' w l'16r]'m to' autor

pr6buje udzielii odpowiedzi na pltanie, jaki jest wpl]'\'v technologii c1'frowych na badania

socjologiczne i proces nauczania- Pionierska monografia podejmuj4ca zagadnienie socjologii

cylrowej opublikowana zostaje jeszcze w 2012 roku autorstwa Deborah Lupton' gdzie amerykanska

badaczka pr6buje udzieli6 odpowiedzi na pltanie - dlaczego w socjologii nie funhcionuje termin

socjologia c1'Irowa, mimo, ze na innych polach badawczych, c16owe wplyr'vy sq wlrarinie

widoczne, czego przykladem jest zadomowienie siq v dyskursie naukowJm takich termin6\d jak

humanistyka cyfrowa, antropologia cyfrowa' czy kultura cy'frowa Chot nazwisko Lupton poiawia

siq w rnonografii habititacyjnej Dariusza Jemielniaka, ialuje, ie wEtek ,$udnych" pocz4tkow

ksztaltowania sie subdlscpliny iakq jest socjologii internetu w Polsce, ale i na 6wiecie' nie zostal

w pracy mocniej wyeksPonowanY.

W mojej ocenie ,,Socjologia Internetu" Dariusza Jemielriaka jest jednak ksi4zka bardziej o

metodach badai c].irowyctl nii o samej socjologii internetu i zaluiQ, 2e ten podtltul siQ w niej nie

ar noU Wcnet'SNA SzpUNAR, prof. LU: rcceruja osiqgniej prof dr hab Dariusza Jemielniaka



znalazl, tak jak w nazwie wskazanego osi4gniQcia naukowego, gdiz trafniej oddawalby jej tre6'

Tak naprawdQ o samej socjologii internetu trakluje rozdzial II monografii zatltulowany Rewolucjo

interneto\l/a i. ptzyzr]fia trzeba, Ze sygnalizuje orL jedlnie wyblane problemy wla6ciwe dla tltulowej

socjologii intemetu. Za kluczowe trajektorie zmian Habilitant uznaje przemiany dokonuj4ce sie w

obszarze relacji spolecznych krlzysu wiedzy ekperckiej oraz gospodarki dzielenia sie' To wazne i

cenle poznawczo topy, zabrak]o mi jednak'e wyja<nienia, dlaczego Autor ogranicza sie wy]Ecznie

do tej wla6nie triady. Uznaje r6wniei, iZ duzlm uProszczeniem iest sprowadzanie socjologii

cyftowej do technologizowania jego warsztatu naukowego. Najbardziej bowiem wlrafinowana

technologizacja, nie zastqpi glqbokiego namyslu, nadawania sens6w rozumienia i reflekyjnodci"

tak istotnej w pracy kazdego socjologia, ale i kazdego hunanisty. Inaczej ujmuj4c technologia nie

iest iadn]'rn zagroieniem dla czlowieka, kt6rego domen4 pozostaje interpretacja rzeczlavistoSci Tej

konstatacji tloche mi w tej pracy zabraklo, choi pewne jei elementy s4 w monografii

sygnalizowane.

Moim zdaniem zabraklo r6wniei w ,,Socjologii Interoetu" wyrainiejszego zwr6cenia uwagi

na to, ii nowe technologie w metodologii, to nie tylko nieograniczone szanse i moiliwo6cj' ale

ogrom czyhajEcych na niewltrawnego badacza pulapek i zagtoiei!, z kt6rlmi - pomimo

posilkowania sie nawet najbardziej wysublimovranlmi narzqdziami - nie bqdzie w stanie sobie

poradzit, jeSli nie dysponuje on gruntom4 wiedz4 metodologicznE ObserwujerDy wrqcz odwrotny

do zakladanego proces ,ipsucia badaif' wpvolywany latwo6ci4 uzycia narzedzi internelowych i

rodzqcego siq w konsekwencji zludnego poczucia, ze prowadzenie badari drog4 online, nie wlmaga

praktycznie zadnych kompetencji metodologicznych. Jemielniak dokonuje cennego pEegl4du

dostqpnych narzqdzi i aptikaci! po\rinien jednakze zw6ci6 baczniejsz4 uwage czj'telnika na to' D

bez doglebnej wiedzy metodologicznej wla6ciwie nie ma szans przeprowadzenie popra\drego

metodologicznie projektu, a zaawansowana narzqdziovnia, owych brak6w wiedzy nie zniweluje'

wrecz przeciw e, bezlitoSnie je obnazy

Do mankament6w rczprawy hab itacyjnej zaliczylab)'n zblt obfite odniesienia do wlasnej

osoby Habi[tanta (szczeg6lnie mocno autoreferencyjny wstqp do monografii) O ile sq to

odniesienia pozostaj4ce wbezpoirednim zwi4zku z prowadzonlrni badaniami, jak najbardziej mogq

byi one uznane za warto6ciowe poznawczo, odniesienia za5, do wlasnej osoby odczltujq jako

niepotzebne i redundantne, zbyt mocno kieruj4ce pracq w stronq publicystyki, uznaj4c' Ze dobre

dzielo powinno obronia siq samo. W t)'rn miejscu muszq prz1zna6, Ze rnniej oznaczaloby wiecej'

R6vniez i pozostaly dorobek naukowy Habilitanta zasluguje w moim przekonaniu na

uznanie i docenienie. Teksry Dariusza Jemiehiaka pozbawione sq pustych przebieg6w myslowych,

a, noA.ItaCnnsNA SZPUNAR' prof UJ: recenzis osiqgniqc prof dr hab Doriuszo Jenielniaka



ciekawe i niebanalne, dostrzegajEce istotno66 w dzialalno6ci wiedzow6rczei tego, co dzieje sie

poza akademi4, na przyklad w projektach opartych o kolaboracjq, otwafioit i dzielenie sie' czego

egzemplifikacje stanowi wielokrotnie analizowana przez Habilitanta wikipedia Teksty Jemielniaka

charakteryzuje duia pasja i ciekawo6a tw6rcza wobec prezentowanych i amlizowanych pEez mego

fenomen6w, wlrainie odslaniaj4ca glor)'fikujEcy stosunek Habilitanta do dzialalnosci

wikipedystycznej.

Profesor Dariusz Jemielniak jest rozpozflawanjrm i uznanjrrn badaczem' czego

pot\^/ierdzeniem jest chocia2by wysoki wskainik c)'iowafi jego prac - indek Hirscha wedlug bazy

web of Science wlnosi 6 (wedlug bazy Scopus 7, a Google Scholar wskMuje na 20) Pozoslaly

dorobek naukowy wpisuje sie w nurt studi6w STS (Scie,ce Technologt a'd Socieo') Habilitant

stanowi przyklad pErnvob$'anego przez Anne Balsamo technohumanisty, l4czqcego

humanistyczny wgl4d z zainteresowaniem technologiE. Lektura prac Jemielniaka wyrainie

przekonuje, iZ kozystanie z narzqdzi cfrowych nie stanowi obecnie wskainika nowoczesnosci i

technologizacji dzialalnosci naukowej, a naturalne zaadaptowanie uzltecznych narzQdzi Habilitant

publikuje w uznanych i renomowanych czasopismach oraz wydawnictwach, a iego impoct foctor

(wedlug JCR) wlarosi 11,664.

Za cenne w pozostallm dorobku Habilitanta uznajq zwr6cenie uwagi na wikinomicznE

wsp6lpracq i otwafto6a, docenienie modelu bazaru ulatwiajEcego tw6rczy ferment'

przeciwstawiajEcego siQ elitalnemu i zarnknietemu modelowi katedry Za nie mniej wazny fakt

uznajq to, ii Habilitant jest aktydn''rn wikipedysta co stanowi istotnE wartoSi dodanq jego pracy

(tak2e ruukowej), co pozwala mu postrzega6 proces dzialalno6ci wiedzotw6rczej w spostib szerszy'

otwarty, kreat,'Ia'ny, nastawiony na wsp6lprace, a doswiadczenia 1e, s4 explicite obecne w iego

dorobku naukowlm. Zwr6ci6 nalezy uwage, iZ wla6nie wikinomiczny model pracy w)Taznie

dookesla dzialalnosa cl,'frowych humanist6q do k6rych z pewno6ciq zaliczyi moi'na Habilitanta'

Z artykul6w Dariusza Jemie]niaka po(wiqconych wikipedii wylania siQ konstatacja, iz

odej<cie od elitarnej dzialalno6ci wiedzotw6rczej, na rzecz pluralistycznego bazaru sta' sie moze

szansq na irutowacyjno6d i niekonwencjonalno5t rozwiqzali niedostEeganych przez glqboko

zaangazowanych w problem specjalist6w. Autor jest apologet4 i gor4clm zwolenrikiem Wikipedii

oraz wikinoniicznego modelu pracy, dostrzegajqcym rozdiwiqk pomiqdzy modelem pracy tel

pierwszej a A]<ademiq. Jego prace odslaniajq wazn4 konstatacjq, i.t aktyMno66 zwiqzata z

procesami twoEenia wiedzy podlega dzisiaj procesom deinstltucjonalizacji, kt6ra zmienia jej

forme i charakter. Procesy komplikowania siQ rzeczlavisto6ci spolecznej wlanuszajE pracQ

zespolowE oraz odejscie od modelu wszechwiedzqcego autora, na Eecz kolel'tyrvnej inteligencji'

czy mEdrogci tlum6w. otwarta i usieciowiona nauka pozwala nie tylko na skuteczne i
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efektlavniejsze komunikowanie pomiedzy naukowcami, ale takze pozwala dostzega' i uznawac

dzialania oddohe - amat0r6w, pasjonat6w, ktdrych niekonwencjonalao6i spojrzenia okazuje siq byi

szczeg6lnE wartogciE dodanE - vide prace: D. Jemielniak, M Wilamowski' Cultural Diversily of

Quality of lnformation on wikipedias, Journal of the Association for Informotion science and

Technology, vo1. 68(10), s.2460-2470, D. Jemielniak, Breaking the Glass Ceiling on Wikipedia'

Femirfst Review vol. 113(1), s. 103-108, D. Jemielniak, E Aibaf, Bddging the Gap Between

Wikipedia and Academia, Journol of the Association for Information Science ond Technology ' vol'

67(7), s. 1773-1776, D. Jemielniak, Wikimedia Movement Governance: The Limits of A-

Hierarchical Organization, Journal of Organizational Change Managernent' vol 29(3)' s 361-378'

D. Jemielniak, Common knowledge? An ethnography of Wikipedia, Stanford CA' Stanford

Universisty Press, 2014, D. Jemielniak, Naturally Emerging Regulation and the Danger ot

Delegitimizing Conventional Leadership: Drawing on the Example of Wikipedia' w: Bradbury

(red.)TheSAGEHandbookofActionResealctLNewDelphi-Thousandoaks,Sage,2015,D.

Jemielniak' T' Rab rski, Ligiud collaboration, w: M. Kostera, J. Kociatkiewicz Ged.) Liquid

Organization: Zygmunt Bauman and organization theory, Londol-New Yorl! Palgrave' 2014' M'

Kobus, D. Jemielniak, Ekonomia daru i spolecznosci otwartej wsp6lpracy - nowe kierunki badari

spolecznych, E-menor, vol. 4(56), s. 4-9.

3. Ocena istotnei aktywnosci badawczej, wsp6lpracy migdzynarodowei'

dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego habilitanta zgodnie z kMeriami

wymienionymi w rozporzEdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictuva Wyzszego'

Dzialalno66 badawcza, wsp6lpraca miedzj,narodowa oraz dorobek dydaktyczny i popularlzatorski

Habilitanta ndlezy do wzorcowych w tlm zakresie Od roku 2013 do chwili obecnej Habilitant

kierowa] czterema projektami badawczlmi, finansowanlmi przez Narodowe Centrum Nauki oraz

NarodowE AgenciQ w]'miany Akademickiej Dariusz Jemielniak odbyl liczne staze zagramczne

m.in. w universidad complutense de Madrid, Massachusetts Institute of Technology. czy Haward

University.

Za dzialalnos6 naukowE otrzynal liczne nagrody i w)T62nienia minNagrode NaukowE

Prezesa Polskiej Akademii Nauk za osiEgniecia naukowe (2016), Nagrode NaukowE JM Rektora

Akademii Leona Kozrniiiskiego za caloksztatt dorobku naukowego (20u), nagrode Dorothy Lee

Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culfure przyznawanq przez Media Ecology

a, i rf. rilacnarnrta Szputttal , prcf IlJ: rccenzia asiQgniec praf & hob Doriuszo Jemielnioko



Association (2015), nagrodQ Berkmon-Kein Feilowshrp Uniwersltetu Harvarda (2015) oraz

\,lsiting Internationol Fellowship Uniwers]'tetu w Surey (2019)'

Habilitant bierze czlnny udzial w Zyciu naukowyrn uczestniczEc w licznych konferencjach

zagranicznych i krajowych, jest czlonkiem komitetu sterujEcego konferencji Internet Governance

Forum w Warszawie, a takie konferencji EURAM Aktlnrnie uczestniczy w pracach redakcii

czasopjsm, jest redaktorem naczelnlm Tomo ra Journal for Critical Organization Inquiry '

Habilitant ponadto, jest czlonkiem licznych organizacji miqdzynarodowych oraz krajowych

m.in. Intemational Sociological Association, American Sociological Association' Polskiego

TowaEystwa Socjologicznego, Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Nauk Organizacji i

Zarz4dzarLia PAN, Komitetu Etyki w Nauce, dzialal takze w Akademii Mlodych Uczonych PAN

oraz Association of Intemet Researchers. Potwierdzeniem jego rozleglych kompetencji i

kwalifikacji jest powierze e mu rozlicznych funkcji zaufania publicznego - m in Pracuje w zespole

doradc6w ds. wykazu czasopism naukowych MNiSW Komitecie SterujEc)'rn Forum Zarz4dzania

Internetem (IGF) plzy Ministerstwie Cyfilzacji, Komitecie Polityki Naukowej' a takie jest

czlonkiem Rady Powiemiczej Fundacji Wikimedia Habilitant bierze udzial w pracach licznych

zespol6w eksperckich i konkursowych m.in. Polski4 Komisji Fundacji im' Fulbrighta' Marie Curie-

Sklodowska Fellowship (program stlpendialny Komisji Europejskiej)' programie 
"Mobiho66

Plus", OJimpiadzie C]4rowej, a takze iest czlonkiem Rady Doradczej OPenMaker'

W obszarze populallzacji nauki Habilitant jest takze akt]'!t'ny ponadnornatlarnie -
publikuj4c wlniki swoich badaf i komentujqc w obszarze publicystyki, z czego w)?ada w]'mieni':

New York Times, Das Spiegel, Pacific Staldard, Motherboard, a z polskich tltubw takie jak:

Newsweek Polska, Zwierciadlo, Wysokie Obcasy, GazetQ Wyborcz4 Politykq a talze

wj,powiadaj4c siq dla telewizji, gl6wnie TvN, Polsai oraz Onet pl, a takie dla radia TOK FM'

Polskiego Radia, gdzie sl)'nie z ciQtego iezyka i nieszablonowych jak dla fuodowiska

akademickiego wlpowiedzi. Bior4c pod uwagQ rozlegly dorobek Habilitanta, trudno uwierzy'' Ze i

na tlm polu sie realizuje, znajduj4c czas na popularyzacje nauki'

R6wnie2 i opieka nad doktorantami wskazuje, iZ mamy do czlnienia z uczonJ'm w pelni

samodzielnj,'n i dojrzalym, potrafi4cln zarazat swoja pasjq do nauki mlodych ludzi Do chwili

obecnej Habilitant wypromowal trzech doktorcw: Grzegorza Radlowskiego ,,R)'tualy w procesie

zarz4dzania na przykladzie ubezpieczef' (2013), Tlanoteusza Radlaka ,,Metoda kontroli czlanik6w

sukcesu projektu na przykladzie wybranych wdroZef SAP ERP" (2013) oraz Mikolaia Rogifskiego

,,Dyfuzja otwaftego oprogramowania w pzedsiQbiorstwach hformatycznych" (2016) Kolejnych

pieciu doktorant6w ma ot\,vafie pEewody doktorskie pod opiek4 nauko\^/4 profesora Dariusza

Jemielniaka.
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Zarowno dzialalnoii badawcza, wsp6lpraca miqdzynarodowa oraz dorobek dydaktyczny i

popularyzatorski Habilitanta jest warto6ciowy, bogaty, zr6Znicowany, odslaniajEcy niezwyklq

ak1'wno56, ale i pracowito6i Dariusza Jemielniaka, k6ry w tj,m obszarze wykazuje sie

ponadstandardow4 aktywno6ci4 zasluguj4cq na pehe uznanie i docenienie.

'l
I \l/ni^calz L^6.^u^/

Wysoka wartoS6 poznawcza osi4gniQcia naukowego ,,Socjologia Intemetu. Metody

c].frowych badari spolecznych" oraz pozostalego dorobku naukowego, a takze dojrzalosa

metodologiczna oraz dobre osadzenie w dlscyplinie socjologia, kt6re to, stanowiE istotny wklad do

dyscypliny, pozwalajE na konkluzje, iz Habilitant Dariusz Jemiehiak jest \a pelni gotowy do

pelnienia roli samodzielnego pracownika nauki. Moja ocena dorobku naukowego, jak i
pozostalych w)ryniar6w dzialalno6ci Habilitanta jest jednoznacznie poz)'tywna, znaczaco

wykraczaj4ca poza w)rynogi ustawowe. Wnioskuje zatem o poparcie starari Pana Dadusza

Jemielniaka o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie socjologii.

dr hab. MAGDALENA SZPUNAR, prof. UJ : recenzja osiqgniet prcf. b hab. Dariusm Jemielniaka


