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Ocena osiqgnigcia naukowego oraz aktt'wnosci naukowej

w zwiAzku z

prof. dra hab. Dariusza Jemielniaka'
rrystqpieniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

-

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak - od lat piQciu profesor nauk ekonomicznych (2014
Prezydent RP); od lat 10. doltor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie
zarzadza|ie Q00g - Senat Al<ademii Leona KoZmiiskiego w Warszawie, z wyr6znieniem); od
lat I 5. doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz4dzaniu ( 2004 - Wyzsza Szkola
Przedsigbiorczosci i Z irz4dzat\i4 im. L. Koimiiskiego w Warszawie): od lat 19. magister
zarzqdzania (Uniwersytet Warszawski , z wyr6znieniem); od ukofczenia studi6w do dzisiaj
zwi4zany zawodowo z Atademiq Leona Kozmifskiego w Warszawie (profesor zwyczajny'
kierownik Katedry Management in Networked and Digital Societies) - jest przykladem

blyskotliwej kadery naukowej. Stopnie naukowe i tltul naukowy, do kt6rych w Polsce
dochodzi si9 zazwyczaj przez lat okolo czterdzieici, uzyskal w niecalyoh piQtnascie, a
jego dorobek naukowy w dziedzinie nauk spolecznych znacznie ptzekJaczato' z czym
mialem do czynienia jako recenzent w przewodach habilitacyjnych i o qtul prol'esora.

Na dorobek naukowy prof. Jemielniaka w zakresie socjologii skladajq siq
monografia zat),tulowana Socjologia lrternetu (Wydawnjctwo Scholar 2019) oraz artykul
opublikowany w roku 2018, w czasopiimie Sndia Socjologiczne (2018/2 ), zatytulowany
Socjologia 2.[): o potrzebie lqczenia Big Data z etnogafq qftowq, wztt)ania jakoiciowej
socjologii cyfrowej i systematyzacji pojQtl prcponowane jako osi4gni€cie naukowe. Opr6cz
tego w okesie po uzyskaniu tytulu profesora, a wigc wci4gu ostatnich piQciu lat,
opublikowat .jednq ksiqzk9 (Common knowledge? An ethnograplry of Mkipedia: Stanford
University Press 2014), a kolejn4 aedagowal naukowo ('Ihe Laws ofthe Knowledge
Workplace; Sttrey: Gower/Ashgate 2014). Ponadto jest autorem dw6ch i wsp6lautorem
siedmiu artykul6w naukowych; tekst6w (3) wchodzqcych w sklad opmcowali o charalderze

2

monogmficmym b4d2 encyklopedycmym; redakcji

i

wsp6hedakcji naukoEych plac

zbiorowych (2).
Wskazane opracowania zostaty opublikowane w wigkszoSci w jgzyku angielskim;
naog61 w wysoko punllowanych czasopismach naukowych z tzw listy A Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa 'Wy2szego (HUMOR: Interhational Jour al ofHumor Research -20 pkt'|'
40
Joumal of the Associatiokfor Information Science and Technology - 30 pkt'; P'o^S O

E

Feminist Review 25 piF-.; Joumal of Organizatiofial Change Management -20pk'); w
\rydawnictwach gl6wnie zagranicmych (Pal$ave Macmilan, Sage). Odzwierciedla to
sumaryczny impact factor publikacji za lata 2016-2078 11,664, iwysoka liczba cltowafr'
zar6wno wedlug bazy Scopus (150), jak i Google Scholar (1465)'
prJ.',

-

odnotowanych w &odowisku
Pokahn4 licz$g znaczqcych publikacji
socjologicznym, miqdzy innymi, dzigki recenzjom w uznanych czasopismach naukowych:
Journal of ,'nciologt czy A trophologl of Work:. sk\ttkui4cych zaproszeniami do
podejmowania badari w najwazniejszych iwiatowych ogrodkach naukowych (Jniwers)'tet
Haruarda, Massachusetts lnstitute

of

Technology)

-

uzupelliaj4 inne przejawy aldywnosci

naukorr'ej prof. Jemielniakai

kierowanie trzema ( udzial wjednym) projektami badawczyrni, finansowan)'mi ze
{rodk6w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Narodowego Centrum Nauki;

-

i

organizacji (czlonek komitet6w steruj4cego i organizacyjnego)
migdzynarodowych konferencji obraduj4cych w Wanzawie nad zagadnieniaml
spoleczenstlva informacyjnego (lnternet Covernance Forum -2018; EURAM -2016);
uczestnictwo z referatami w 11. konferencjach naukowych gl6wnie za $anicq (10)'

- udzial w

przede wszystkim

w Japonii i USA;

w

zespolach redakcyjnych dw6ch anglojQzycznych czasopism naukowych :
Journal of Organizational Change Management onz Tanara Joumal for Critical
Organization Inquiry (w tyn ostatnim do roLn 2012 pelnil funkcj9 redaldora naczelnego);

-

udzial

-

uczestnictlvo w radach naukowych trzech czasopismach 'i{ydawanychza granic4. The
Journal of Peer Ptoduction; Internatiotu%l Joumal o.f Society Systems Science; Intenational
Joumal o;f In;formation Systems and Social Change; jak towniei aktywnosi w recenzo\4aniu
opracowaf proponowanych do drulr najpowa2niejszym -jak si9 domy3lam' - branzow)'rn
czasopismom naukowym, w tym czego r6wniez siQ domy3lam - wydawanym gl6wnie za
gianlcq.

w kilku migdzynarodowych towarzystwach naukowych ( aktualnie w:
Association oflnternet Researches oraz Polskim Towarzystwie Sociologicalym ); Komitetach
- czlonkostwo

lw

przejrzyicie przygotowanej dokumentacii znalazlem

dorobku habilitacyjnego).

na ten

temat tYlko dwa zdania (s 9 Wykazu

3

PAN: Socjologii; Nauk Organizacli i Zxzqdzania (po dwie kadencje)i Etyki w Nauce
(allualnie);
pelnienie tzw. funkcji zaufania publicznego w zespolach doradczych powolanych pEez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ( ds. wykazdw czasopism naukowych),
Ministerctlvo Cyfryzacji (ds. zavlAzania Intemetem) i inne inst)'tucje rz4dowe (Komitet
pozav4dowe ( Centrum Nauki
Polityki Naukowej \r/iceprzewodniczqcy w roku 2016)
Kopemik); a takze udzial w kilku gremiach oceniaj4cych wnioski o stlpendia, staze, srodki
na badania i tym podobne, powollTaanych przez prestizowe fundacje (im Fulbbrighta,
Komisji Europejskiej) i inne tego typu organizacje (Progam Mobilno66 Plus, Olimpiada
-

I

Cytiowa);

studyjne, pol4czone z wykladami i odcz,'tami' w
prestizo ych uczelniach ( Harvard University, Universidad Complutense de Madrit) i
naukowych osrodkach zagranicznych (Massachusetts Institute ofTechnology)'

-

staze naukowe

i wizlty

okresie obejmowanym ocen4 dorobl-u naukowego i akt)$noici
naukowej, tojest w latach 2014-2019; prof. Jemielniak wypromowal jednego dolftora
(2016). Pelni funkcje promotora w 5. kolejnych przewodach doktorskich.
Do tego; w

akt)'wnosi na polu popularyzacji nauki w kraju i za
wszystkim na upowszechnianiu stanu wiedzy o zastosowaniach

Bardzo wysoko oceniam
granic? - polegajqc4 przede

Jego

technologii cyfrowych olaz wynik6w wlasnych prac badawczych nad fymj zagadnieniami
- na lamach najbardziej opiniotw6rczych magMyndw zagranicznych: New fork Times
czy Der Spiegel; nie wspominaj4c o polskich: Newsweek Polska, Gazeta Wybotcza'
Polityka. o opinie Dariusza Jemielniaka na temat najwazniejszych lorestiiz pogranicza
medi6w cyfrowych i polityki, ale takze funkcjonowania szkolnictwa wyzszego, ubiegaj4 sig
r6wniez najpowazniejsze polskie stacje telewizyjne (TW, Polsat') oraz radiowe ( Polske
Radio, tokfin).

W okresie ostatnich pigciu lat wielowqtkowa akt,'wnoi6 naukowa profesora
Jemielniaka spotkala si9 zwieloma formah)'rni w)T azami uznania, pod postaci4 nagdd
instltucji k.ajowych (Nagroda Naukowa Rektom Akademii Leona Kozmiiskiego 2017;
Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Akademii

Nauk 2016) oraz przede wszystkim

(Nagoda Wydzialu Socjologii Uniwem)4etu w Suney 2019; Dorothy Lee
Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture - Media Ecology Association
201 5; Nagoda Berkman-Klein Center for Intemet and Society - Harvard Universily 2015), za
zagranicznych

rvybitne osi4gnigcia naukowe.

4

t1,rn samym stopniu jak ilo6ciowy wymiar dorobku profesora Dariusza
Jemielniaka satysfakcjonuje jako6i naukowa tego, co opublikowal po uzyskaniu t)4trtu
profesora. Przypominam,2e poza opracowaniami wchodzqcymi w zakes osiqgnigcia
naukowego (o kt6rych p6zniej), to 14 r6arych publikacji (w tym autorska ksi4zka oraz
i
redakcja i wsp6hedakcja opracowaii zbiorowych) po(wiQconych gl6wnie socjologii cyfrowej
jej iloSciowym i jakodciowl. n podejSciom badawczym' a takze w jakims sensie w4tkom
pobocznym wobec gl6wnego nurtu, czyli podstawom metodologicznym i rozwojowi
jakosciowych metod badai organizacji oraz pracy opartej na wiedzy'

W

-

obecnych w autorskiej ksi42ce (Common
Pierwsza sfera zainteresowafi
knowledge? An ethnography of Wikipedia - Stanford University Press 2014); w kilku
artykulach naukowych autorstwa (np.: Breaking the Glass Ceiling on Wikipedia; ltrikimedia
wspdautorstwa prof
Movement GoreftMnce: The Limits ofA'Hielarchical Orga ization)
Jemielniaka ( na ogol z jego wysokim udzialem procentowyfi: Cuhulal Divefiity of Quality
5OVo; Inequalities in Open Sowce Soflware De|eloPme t:
oJ Information on lhikipedias

i

-

Analysis ofO)nbibutor's Commits in Apache Softuare Fou dation Prcjects -33,3 Vo),
opublikowanych w wysoko punktowanych (minirnum 14 ale i40 punkt6w) czasopismach
zagranicznych i krajowych; oraz w rozdzialach / haslach opracowaf zbiorowych - obejmuje
zagadnienie kultufowych (r6znych dla r62nych spoleczefstw ) preferencji sposobu
w)4warzania i prezentacji wiedzy oraz istoty kapitalu spolecznego ( proces6w
wsp6lpracy i konfliktu czy zjawiska biurokracji ) w zbiorowo6ciach wirtualnych Spos6b
ich interFetacji - z perspeLlywy licznych subdyscyplin socjologii, zar6wno tej bardziei
jak i
klasycznej (socjologii wiedzy, kultury, organizacji, pracy i zawodu, nauki i technologii ),
dopiero powstaj4cej soc.jologii cl4rowej (socjologii Intemetu, socjologii wirtualnej, socjologii
sieciowej, cybersocjologii); a takze etnogafii bardziej tradycyjnej (autoetnografii, etnografii
wielostanowiskowej) i tej cyfrowej - niezadko zmusza do zasadniczych rc\\tizii zElaznycb'
jakby sig wydawalo, aksjomat6w socjologii tradycyjnej (np.o wsp6lpracy w spolecznosciach
sieciowych). Ptzez na\lipar:,ia do mozliwo5ci technologii informatycznych otzymujemy
z kolei propozycje nowatorskich rozwi4zali- w zakesie procedur, metod, technik i narz9dzi
badawczych socjologii - analiza sieciowa, badania spolecznosci intemetowych, Big Data,
kulturomika, coolfarming, cyfrowa adaptacja hadycyjnych kwestionariuszy wyrviadu i wiele
innych - wraz z ilustacjami praktycznych zastosowaf w badaniach waznych zjawisk
spolecmych, nie tylko tych obecnych w sieci, ale takze adaptacji ustaleri socjologii bardziej
tradycyjnej (na przyklad koncepcji Zygmunta Barrnr:,a azy Slawomira Magali) do analiz
spoleczeristwa wifiralnego.

Dokladnie to samo moina powiedziei o sferze zainteresowai metodologicznymi
najszenei obecnej w dwutomowej monografii
podstawami badan organizacji

-

i

Organization Srudies (Palgave Macmillan 2018), zredagowanej
Qualitattue Methodologies
skutkuj4cych nowatorsk4 metod4 badan
przy wsp6lpracy Malgorzaty Ciesielskiej
kultury organizacyjnej ptzez analizQ humoru piacowniczego' a do tego porz4dkowaniem i
przez
klasyfikowaniem nowoczesnych procedur imetod badawczych wykorzystywanych
nauki o zarz4dzaniu. Ten swego rodzaju zmysl systematyzacyjny, bardzo niekiedy
pewnie
skomplikowanej materii badaf i zulaliz, ptzyczynia sig do przybli2enia nowego i
wkr6tce dominujqcego sposobu uprawiania naszej dyscypliny takze socjologom i osobom

-

zainteresowanym socjologi4, z r6Znych powod6w znagajqc)'m si9
wykluczenia cyfrowego.

z

syndromem

Ostafiim polem aLl'wnosci poznawczej profesora Jemielniaka w okresie ostatnich
pigciu lat byty zagadnienia kt6re okresla ,,praca oparta na wiedzy", podejmowane w
ksi4zce pod jego redakcj4 naukowq (The Laws oJ the Knowledge Workplace'
Surrey:Gower/Ashgate 2014) i kry4ycznie analizowane takze w dw6ch axtykulach
naukowych. W pierwszym (Wake LIP or Perish: Neoliberalizm, the Social Sciencies' and
Sahaging the Public U r'veruiql, napisanym wsp6lnie z Dvydd Greenwood), pokazuje proces
przejmowania wladzy organizacyjnej w instltucjach naukowych ptzez menedzer6\!
(Bidging the Gap
Sredniego szczebla, skr.rtfrjqcy miEdzy innymi obsesj4 kontloli' W d^rglm
Betuwen lryikipedia a d Academia, opttbllkowanym wsp6lnie z Eduardo Aibar)' zwraca uwagQ
na niech96 drodowisk naukowych do Wikipedii, analizowan4 w kontek6cie kryzysu zaulhnia
do wiedzy eksperckiej oraz konfliktu miQdzy instltucjami akademickim i 'uchami tzw'
wiedzy obywatelskiej. W obu widad jak profesor Jemielniak z w)'trawnego metodologa i
metodyka socjologii cyfrowej przeistacza sig w socjologa demaskatora" neglizuj4cego
\\/^i^q dziedzi]rll zycia spolecdego, bo do takowych z pewnosci4 nale2y nauka i instltucje

\i'f,ttvazaiqce

i

dystrybuuiqce wiedzg.

Podstawowym celem ksi{*i Sociologia lhtemetu - wskazanej jako osi4gnigcie
naukowe w pnewodzie na stopiei doktora habilitowanego w dyscyplinie socjologia,
stanowi4cej szerokie rozwiniqcie idei zarysowanej w sygnalizowanym juZ wczedniej
aftyklle Socjologia 2.0: ..., przedkladanym r6wnieZ jako osi4gnigcie naukowe bylo
przyblizenie i dookreSlenie przedmiotu socjologii Irternetu ( zajmujqcej sig zachowaniem
ludzi w trakcie kontak6w z Intemetem, spolecznoSciami intemetowymi i wltworami krltury
intemetowej) , taktowanej jako subdyscyplina nowej galgzi socjologii ( socjologii cyfrowej);
a p.zede wszystkim usystematyzowanie wykozyst)'\a'anych w jej obrebie, w duzym stopniu
nowatorskich Drocedur, metod i technik badawczych.

-

prof

Jemielniak koncentruje uwagg cz)'telnika gl6wnie na
sprawach dotycz4cych sposob6w badai spolecmosci i w)'twor6w kultury, wynikaj4cych
z wprowadzenia tej innowacji technologicznej do r6znorodnych wymiar6w zycia

W swoim opracowaniu

6

spolecznych ( relacje on-line)'
vr'spdlczesnego czlowieka, skutkujqcego redefinicj4 relacji
oraz pojawieniem sig czegoS' co nazylva gospodarkq

kryzysem wiedzy eksperckiej
aspek tej zrniany,
ari"Lniu.ig. s""regolnej uwadze poddaje metodologiczno-merodyczny.
zrywaj4cych z dotychczasowymi
polegajqcy takze na reJefinicji sposob6w jej poznawania'
jak pzede wszystkim
iradycjami socjologii, zar6wno w wymiarze procedur ilo3ciowych'
jJ"i"i"*y"r,." pttvtfiza wigc cz)'telnikowi cyfrowe badania jakosciowe' lokowane r6wniez
"w
cyfrowej' jednoczesnie.
.
nurcie etnograficznym, wyprowadzaj4c w tajniki etno$afii
etnografiozne w pnestrzenl
badania
charakeryzujqce
r6zrice
na
fundamentalne
wskazuj4c
realu Adaptuje do badan cyfrowych
lntemetu, od tych tradycyjnych, ulokowanych wtzw
*f"rr"r"i lno"O9 "ut" *ay, technik9 w]'er'iadu ( takze w jego odmianlch nanacyinych)'
wypowiedzi
jak r6*niez badania nad fenomenami kulturowymi W ostatniej czq3ci swei
socjologii cyfrowqi' proponuJ4c
frot Jemielniak nawiqzuje do kwestii etyki w badaniach pr)^ atnosci badanych'
rozvi4zania nadal umoiliwiaj4ce zachowanje anonimowosci'
i gwarantuj4ce
ich zgody na udzial w badaniach, reguluj4ce zasady wlasnosci

u*rgteani-;"

poufnosi danych
Jemielniaka stanowi istotny
Nie mam wqtpliwosci' ze ksiqzka profesora Dariusza
wklad w rozw6j socjologii,jako ze:

ju2 przez Oxford
stanowi prawdopodobnie pierwsz4 w Swiecie ( zakontraktowana
angielskim ) i do
unilr"r.ity lr"r, ao *ydania w roku 2020 wersji rozsz9rzonej wjgzykrj
wysoce nowatorskego '
tego udanq, pr6bq sFtetycmego 1 systematycznego' ajednoczesnie
ujgcia procedur, metod i technik socjologii cyfrowej;

-

badaf w lntemecie'
prezentuje aktualny stan wiedzy na temat sposob6w spolecznych
\\ z:wi4zku z
t ukto-unym jako coraz wamiejszy obszar badan spolecmych
p,r"norr"ni"* wielu stycznodci, stosunk6w i insq4ucji spolecznych do tzw rzecz)'lvistosci

-

wirtualnej;

uwaiam za
Monografig Socjologia Intemetu' wraz z dol|czoiyfi afiykulem'
Ponadto napisana zostala
\rypelniaj4c4 ,"'.ry.tti" iortnatn" krr4eria osi4gniQcia naukowego
moze r6wniez funkcje dobrego
igzynem na tyle komunikatywnym, ze spelniai
typu metodologii i
pod.gc"niku akademickiego, swego rodzaju wprowadzenia do nowego

metodykibadansocjologicznych'Uwazambowiem.nawiqzuj4cdopoz)4ywistycznej
adaptowane' a z czasem
klasyfikacji nauk - 2e socjologia nadal tworzy ich podstawy'
iakos tam Drzetwazane, w obrqbie innych nauk spolecznych'

podstawie oceny Podstawowych skladowych dorobku naukowego i osiqgnigcia
stwierdzam, 2e z
naukowego, przedstawionych przez prof dr hab. Dariusza Jemielniaka,
Na

wielom& nsddatkami sp€lniajq wymagania vr'ynikajqce z art'16 ust.2 ustalwy z dnir 14
marcs 2003 r. o stopniach naukorych i tj.hile naukowym oraz o stopDiach i tytule w
z&kresie sztuki; npr&wniajAc tym samym do nadada stop{ia do}dora habilitowatrego w
dziedzinie nauk spoleczlych, w dyscl1linie isocjologia.
Torurl. 13 liDca 2019 r.

rl

