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1. Imię i nazwisko

Anetta Barska
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz
tytułu rozprawy doktorskiej
− 2002 – dyplom uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nadany
uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze) z dnia 24 maja 2002 roku na podstawie
przedstawionej dysertacji pt. Rola strategii marketingowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
przetwórstwa mięsnego na przykładzie województwa lubuskiego. Promotorem był prof. dr hab. inż.
Stanisław Urban, a recenzentami byli: prof. dr hab. Eulalia Skawińska oraz prof. dr hab. Andrzej
Rapacz (Dyplom nr 36 z dnia 19 lipca 2002 roku – Załącznik 2).
− 1995 – dyplom ukończenia studiów magistersko-inżynierskich na Wydziale Podstawowych
Problemów Techniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet
Zielonogórski) na kierunku zarządzanie i marketing (Dyplom nr 7798 z dnia 20 lipca 1995). Studia
ukończyłam z najwyższą średnią ocen, za co otrzymałam Nagrodę Rektora Złotą Odznakę Maximu
Cum Laude.
3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
− 15.07.1995-31.08.2002 praca na stanowisku asystenta w Instytucie Organizacji
i Zarządzania macierzystej uczelni, późniejszej Politechnice Zielonogórskiej, a od 1.09.2001
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego1.
− 1.09.2002-31.08.2018 praca na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego; w latach 2010-2012 moja aktywność naukowa była znacznie
ograniczona ze względu na problemy zdrowotne i konieczność podjęcia leczenia.
− 1.10.2002-9.09.2014
praca
na
stanowisku
adiunkta
na
Wydziale
Ekonomii
i Handlu Międzynarodowego w Zachodniej Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych
w Zielonej Górze. W jednostce tej pełniłam od 24.06.2005 do 31.08.2009 funkcję Dziekana
Wydziału oraz od 1.12.2008 do 31.07.2009 Kierownika Studiów Podyplomowych Gospodarka
Nieruchomościami.
− 1.09.2018 – do dzisiaj praca na stanowisku asystenta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

1

Uniwersytet Zielonogórski powstał w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej (utworzonej w 1965 roku jako Wyższa
Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).
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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. 2016 r. poz. 882
ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311)
Jako osiągnięcie naukowe wskazuję monografię:
B a r s k a A n e t t a ( 2 0 1 9 ) , Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów
żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, Zielona Góra:
Uniwersytet Zielonogórski, ISBN 978-83-7842-363-8, 303 stron.
Recenzentami wydawniczymi byli:

Prof. dr hab. Henryk Mruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wskazana monografia stanowi podsumowanie mojej dotychczasowej pracy naukowej. Powstała ona jako
wynik wieloletnich i wielowymiarowych intensywnych studiów literaturowych oraz empirycznych badań
własnych.
4.1. Prezentacja celu naukowego wskazanej pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania
4.1.1. Uzasadnienie wyboru tematyki monografii na tle stanu dotychczasowych badań
Badania zachowań konsumentów są jednym z podstawowych problemów różnych nurtów ekonomii
(klasycznej i współczesnej, w tym ekonomii behawioralnej) (Gorynia, 2018). Problematyka ta jest obecna
również w badaniach z zakresu psychologii (w szczególności psychologii poznawczej, behawioralnej oraz
neuropsychologii), marketingu, a także socjologicznej teorii wymiany (Sagan, 2011; Bylok, 2013; Zalega,
2014). Ewolucja podejścia zmierzającego do wyjaśnienia zachowań konsumenta jest determinowana
rosnącą siłą przetargową konsumentów w stosunku do dostawców dóbr i usług. Jest to rezultat większego
dostępu klientów do informacji, wzrostu poziomu ich edukacji oraz zmian w postrzeganiu przez
konsumentów ich roli w procesie tworzenia oferty rynkowej. Z naukowego punktu widzenia, badania
zachowań konsumenta na rynku pozwalają na weryfikację różnych, często złożonych teorii
ekonomicznych,

ekonomiczno-psychologicznych,

kulturowych

oraz

społeczno-psychologicznych

(Antonides, van Raaij, 2003). Z perspektywy praktyki gospodarczej są one pomocne w zrozumieniu
i prognozowaniu popytu na produkty, co ułatwia menedżerom budowanie skutecznych strategii.
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Na ewolucję postaw i zachowań konsumentów zarówno na rynku, jak i w innych sferach życia
społecznego znacząco wpływają rozwój ekonomiczno-społeczny gospodarek i zmiany strukturalne
oraz technologiczne zachodzące nieustannie w otoczeniu. Przekształceniu ulegają potrzeby konsumentów
i sposoby ich zaspokajania, zmienia się sposób podejmowania decyzji, co jest rezultatem z jednej strony
postępujących procesów globalizacyjnych i konwergencyjnych, a z drugiej strony dezintegracyjnych
i dywergencyjnych. W procesie tym istotną rolę odgrywa także rozwój nowych technologii oraz sposobów
komunikowania się.
Przegląd prezentowanych w literaturze przedmiotu stanowisk dotyczących zachowań konsumenta
na rynku wskazuje, że poglądy naukowców różnicuje zakres, jakim obejmują pojęcie zachowań
konsumentów, sposób podejścia do analizowanego zjawiska, mikro- bądź makroekonomiczna skala
rozważań oraz wyodrębnione sfery działań konsumenta w procesie decyzyjnym (Gajewski, 1997). Mimo
rozległej dyskusji nadal pozostaje nierozstrzygnięta kwestia, czy konsument w swoich zachowaniach jest
racjonalny, czy emocjonalny. Jak wskazuje Ewa Kieżel (2007), nie ma jednoznacznej granicy między
działaniami racjonalnymi i irracjonalnymi, co sprzyja tworzeniu się strefy nieoznaczoności oraz budowaniu
nowych teorii konsumpcji. W XXI wieku pojawiły się koncepcje podkreślające, że konsument nie może
działać w pełni racjonalnie, nie zna bowiem wszystkich możliwych wariantów i jest pod wpływem innych
jednostek (Zalega, 2009). W nowych podejściach coraz bardziej eksponowana jest emocjonalność,
co znajduje swoje odzwierciedlenie w nurcie ekonomii behawioralnej, próbującej dostarczyć odpowiedzi
na te luki wiedzy, które pojawiły się w głównych nurtach teorii ekonomicznych, w tym teorii neoklasycznej.
Badania psychologów A. Tversky’ego i D. Kahnemana2 podważyły założenie o racjonalności zachowań
konsumentów (Kahneman, 2012). Prowadzone przez nich obserwacje oraz eksperymenty wskazywały, że
podejmowane przez konsumentów decyzje mają o wiele bardziej emocjonalny niż racjonalny charakter.
Paradygmat homo oeconomicus został zatem zakwestionowany na rzecz emocji jako podstawy zachowań
i decyzji konsumentów (Mruk, 2017). Zgodnie z założeniami ekonomii behawioralnej bada się, jakie są
zachowania konsumenta w rzeczywistości, uwzględniając jego „niedoskonałą” racjonalność. Rozważa się
wpływ ograniczonej racjonalności, preferencji społecznych i braku samokontroli na indywidualne decyzje
oraz rynek (Thaler, 2018). W opinii Andrzeja Wojtyny (2017) w obliczu kryzysu światowego zauważa się
wyraźne umocnienie się pozycji ekonomii behawioralnej oraz przesunięcie akcentu z badań teoretycznych
na empiryczne. Za sprawą ekonomii behawioralnej dokonuje się daleko idąca rekonstrukcja założeń
koncepcji homo oeconomicus (Wojtyna, 2008). W reakcji na przemiany w gospodarce stopniowo wyłaniają

Naukowcy A. Tversky i D. Kahneman za stworzenie teorii systemu wolnego i szybkiego myślenia zostali w 2002 roku
laureatami nagrody Nobla z ekonomii. Wśród nagrodzonych był również inny przedstawiciel nurtu ekonomii behawioralnej, R.
Thaler (2017).
2

5

się nowe nurty w teorii ekonomii, jeszcze nie w pełni dodefiniowane, składające się na transdyscyplinarną
ekonomię złożoności.
Jak wskazują Krystyna Mazurek-Łopacińska oraz Magdalena Sobocińska (2014a), wiedza
o konsumentach ma charakter kumulatywny, a jej pogłębianie wymaga uwzględniania różnych perspektyw
badawczych, co uzasadnia permanentne podejmowanie tej tematyki badawczej. Argumentem
przemawiającym za zasadnością badań w tym zakresie jest ciągły dynamizm, a nie statyczność jednostek.
Pod wpływem transformacji ustrojowej, która przyczyniła się do zwiększenia swobody rynkowej oraz
wzbogacenia oferty podmiotów gospodarczych, nastąpiły istotne zmiany mentalności europejskich
konsumentów (Olejniczuk-Merta, 2016). W wyniku wprowadzenia wolnorynkowej gospodarki na terenie
wielu krajów zaszły liczne zjawiska wpływające na długoterminowe zachowania nabywcze konsumentów
(Budnikowski, 2001). Jedną z grup, która wyrosła na tle przemian ustrojowych, społecznych, a także
światopoglądowych, jest pokolenie Milenium, zwane również generacją Y czy pokoleniem Y.
W krajach postsocjalistycznych za ramy czasowe narodzin przedstawicieli generacji Y przyjmuje się lata
1984-1997. Osoby z pokolenia Milenium doświadczyły długiego okresu koniunktury gospodarczej
i związanego z tym dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii oraz pogłębiania procesu
globalizacji, które miały wpływ na ich relacje z otoczeniem. Przemiany te doprowadziły do przekształceń
w hierarchiach wartości oraz do wykształcenia się nowych potrzeb, co istotnie zdeterminowało postawy
nabywcze oraz konsumpcyjne przedstawicieli generacji Y (Howe i Strauss, 2009). Argumenty
te uzasadniają objęcie głębszymi badaniami przedstawicieli generacji Milenium. Może to doprowadzić
do pozyskania nowej wiedzy i pomóc we współkształtowaniu przyszłości gospodarczej świata.
Uwzględniając powyższe argumenty, badania naukowe dotyczące zachowań konsumentów
na rynku zostały skoncentrowane na generacji Y. Jej przedstawiciele są interesującym przedmiotem
badań, gdyż różnią się od swoich poprzedników m.in. wyrażanymi postawami, kulturą, stylem życia
i aspiracjami (Farris, Chong i Danning, 2002), mają też dużą siłę nabywczą.
Na temat generacji Y toczy się rozległa dyskusja dotycząca jej zachowań na rynku pracy,
do rzadkości jednak należą prace, w których podejmowana jest tematyka zachowania przedstawicieli tego
pokolenia na rynku produktów i usług w wymiarze międzynarodowym. Konsekwencje tych zachowań
w odniesieniu do gospodarki nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane (Karl, 2015a).
Dostępne wyniki badań dotyczących zachowań konsumentów generacji Y na rynku dóbr i usług
realizowane były przede wszystkim w obrębie poszczególnych państw (Barska i Wojciech, 2014;
Turčínková i Kalábová, 2014; Karl, 2015a; Karl, 2015b), a ze względu na różne cele tych badań oraz
przyjętą metodykę i zastosowanie różnych skal w narzędziach pomiarowych ich porównywalność
jest ograniczona. Fragmentaryczne rozpoznanie zachowań konsumentów generacji Y na rynku sprawia,
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że dostępna wiedza wymaga uzupełnienia, zwłaszcza w obliczu permanentnej ewolucji zachowań
konsumenckich w wyniku przemian cywilizacyjnych.
Zakres merytoryczny podjętych badań skoncentrowany został na rynku produktów żywnościowych
ze szczególnym uwzględnieniem tych innowacyjnych. Ma to swoje uzasadnienie poznawcze i aplikacyjne
oraz jest interesujące ze względu na to, że rynek ten jest pod silnym wpływem oddziaływania uwarunkowań
kulturowych. Na takim rynku nie ma podstaw do generalizacji podejścia do innowacyjności konsumentów,
co implikuje konieczność badania postaw i zachowań konsumentów wobec nowych produktów (Goldsmith
i Flynn, 1992). Warto zauważyć, że łańcuch dostaw żywności łączy trzy ważne sektory gospodarki, tzn.
rolnictwo, przetwórstwo spożywcze oraz dystrybucję, które mają istotny wpływ na poziom dobrobytu
gospodarczego, sytuację społeczną oraz ekologiczną obywateli (Czyżewski, 2001). Od kilku lat sektor
żywnościowy stoi w obliczu coraz bardziej uprzemysłowionego, konkurencyjnego i zglobalizowanego rynku
oraz coraz mocniej zróżnicowanego popytu ze strony konsumentów. Sytuacja ta zmusza do generowania
i wdrażania innowacji. Jednak działania te utrudniają znacząco dwa mocno ugruntowane poglądy.
Pierwszy, że w Europie branża żywności jest uważana za konserwatywną w zakresie wprowadzanych
innowacji (Costa i Jongen, 2006). Drugi, że innowacje w dziedzinie żywności charakteryzują się wysokim
wskaźnikiem niepowodzeń rynku, częściowo z powodu neofobii, braku znajomości oczekiwań i zachowań
konsumentów (Barcellos i in., 2009).
Identyfikacja zachowań młodych konsumentów wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych
wymaga gruntownych badań, zwłaszcza że konsumenci mogą przejawiać wobec tych produktów postawy
etnocentryczne oraz konserwatywne. Badania zachowań konsumentów w odniesieniu do produktów
żywnościowych w wymiarze międzynarodowym, co już wcześniej zasygnalizowano, realizowane były
rzadko. Dlatego wiedza w tym zakresie wymaga uzupełnienia, zwłaszcza w obliczu permanentnej ewolucji
zachowań na tle przemian cywilizacyjnych oraz strategicznego charakteru segmentu konsumentów
generacji Y. Należy również zauważyć, że technologie informacyjno-komunikacyjne w drugiej dekadzie XXI
wieku przyczyniają się do wykształcenia nowych stylów życia nabywców i sposobów zaspokajania potrzeb,
również w odniesieniu do potrzeb żywieniowych. Mają one także wpływ na poziom adopcji i tempo dyfuzji
innowacji.
Nadal nierozpoznany i kontrowersyjny jest problem homogenizacji zachowań konsumentów
pokolenia Y. Analiza literatury przedmiotu nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na temat
bezpośrednich i pośrednich konsekwencji globalizacji na kształtowanie się postaw i zachowań
konsumentów w różnych kulturach (Suh i Kwon, 2002). Dyskusja trwa i zapewne będzie kontynuowana,
globalizacja bowiem jest procesem ciągłym, który kształtuje nowe społeczne i kulturowe struktury (Kumar
i Nagpal, 2001).
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Dyskusja prezentowana w literaturze przedmiotu koncentruje się na dwóch skrajnie różnych
od siebie stanowiskach. Jedni bronią tezy dotyczącej jednorodności zachowań nabywczych ludzi młodych,
co ma być rezultatem m.in. wpływu globalnych mediów, rozwoju międzynarodowych korporacji (Aldridge,
2006; Koszewska, 2012; Olejniczuk-Merta i Szepieniec-Puchalska, 2013; Figiel i Kufel, 2016 i in.).
Naukowcy mówią o występowaniu procesu kreolizacji, czyli wchłaniania i łączenia „obcych” wartości,
zwyczajów i przekonań z wartościami lokalnymi, co może występować w szczególności wśród
społeczeństw słabiej rozwiniętych lub rozwijających się krajów. Drudzy naukowcy natomiast twierdzą,
że jest wręcz odwrotnie – ludzie pochodzący z różnych środowisk kulturowych zachowują się zgodnie z ich
systemami wartości czy zwyczajami panującymi w danej kulturze (Naisbitt, 1984; Suh i Kwon, 2002;
Śliwińska i Dewalska-Opitek, 2005; Kieżel, 2010; Skawińska, Cyrson i Zalewski, 2011; Bartosik-Purgat,
Filipchuk i Hinner, 2017). Badacze zjawiska wskazują, że w Europie istnieją głębokie różnice
w systemach wartości społeczeństw, są one mocno zakorzenione w historii i trudne do zmiany, co istotnie
determinuje heterogenizację zachowań (de Mooij, 2003).
Na podstawie oceny stanu dotychczasowej wiedzy można sformułować przesłanki badawcze jako
punkt wyjścia do podjętych badań. Jedną z nich jest złożoność zachowań konsumentów, która wymusza
interdyscyplinarny charakter analiz oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych. W obliczu
permanentnych zmian w otoczeniu poszukiwanie nowej wiedzy o zachowaniach konsumentów będzie
zawsze aktualne i praktycznie użyteczne. Należy podkreślić, że aktualnie nie ma również jednego
wspólnego stanowiska dotyczącego odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu spożycie żywności (poziom,
struktura, preferencje co do stopnia przetworzenia itp.) wśród konsumentów generacji Y nawiązuje
do trendów globalnych, a na ile wynika z innych uwarunkowań, np. kulturowych, dochodowych,
zdrowotnych, świadomościowych, informacyjnych czy sytuacyjnych, o których pisze Bogdan Sojkin wraz
z zespołem (2009). Nie są również zidentyfikowane uwarunkowania decyzji nabywczych pokolenia Y
na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych.
Można zatem stwierdzić, że poziom eksploracji wiedzy dotyczącej pokolenia Milenium
na europejskim rynku, zwłaszcza w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych i produktów
żywnościowych, jest niski. Dlatego też podjęcie tej problematyki ma swoje uzasadnienie poznawcze –
z uwagi na niedostateczne jej rozpoznanie – oraz praktyczne – ze względu na jej aplikacyjne możliwości
wykorzystania.
4.1.2. Problem badawczy, cele i przyjęta metodyka badań
Scharakteryzowane przesłanki oraz wcześniejsze studia literaturowe i badania pierwotne ujawniły potrzebę
pogłębienia teoretycznych oraz empirycznych badań dotyczących zachowań konsumentów pokolenia
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Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych w wymiarze międzynarodowym.
Zidentyfikowano następujące luki badawcze:
1) t e o r e t y c z n ą , dotyczącą holistycznego spojrzenia na problematykę zachowań konsumentów
generacji Y na rynku produktów żywnościowych w wymiarze międzynarodowym z uwzględnieniem
endogenicznych oraz egzogenicznych uwarunkowań tych zachowań;
2) e m p i r y c z n ą , wynikającą z fragmentaryczności realizowanych dotychczas badań na temat
zachowań konsumentów pokolenia Milenium na rynku produktów żywnościowych, jak również
ograniczonych możliwości porównawczych ich wyników oraz potrzeby pogłębionych badań
jakościowych i ilościowych, których wyniki pozwoliłyby na zidentyfikowanie stymulant i destymulant
kształtowania proinnowacyjnych zachowań konsumentów generacji Y na rynku produktów
żywnościowych;
3) m e t o d y c z n ą , wiążącą się z potrzebą dostosowywania metod i technik badawczych, które
mogłyby mieć zastosowanie w międzynarodowych badaniach zachowań konsumentów
dotyczących rynku produktów żywnościowych, z uwzględnieniem jego specyfiki i złożoności.
Identyfikacja powyższych luk sprawiła, że autorka podjęła się próby ich zmniejszenia w ramach monografii
pt.: Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych
na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.
Podstawowym zamierzeniem było wzbogacenie dorobku naukowego z zakresu ekonomii w obszarze
zachowań konsumentów generacji Y z terenów przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji wobec
innowacji na rynku produktów żywnościowych.
Problem badawczy sprowadzał się do pytania: jakie istnieją różnice i podobieństwa
w zachowaniach nabywczych na rynku produktów żywnościowych przedstawicieli generacji Y
zamieszkujących obszary przygraniczne Polski, Niemiec, Czech i Słowacji? Gospodarki analizowanych
państw stanęły w obliczu problemu przejścia z tzw. gospodarek socjalistycznych, tzn. od systemu regulacji
administracyjnej (biurokratycznej) do systemu regulacji rynkowej (Gorynia, 2016), co również istotnie
wpłynęło na zachowania nabywcze konsumentów.
Głównym celem badań była identyfikacja oraz eksploracja zachowań konsumentów generacji Y
na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na terenach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech
i Słowacji oraz wyodrębnienie typów konsumentów. Dodatkowe cele poznawcze to:
− identyfikacja głównych teorii ekonomicznych, których przedmiotem zainteresowań są zachowania
konsumentów na rynku i ich uwarunkowania;
− eksploracja wiodących teorii wyjaśniających istotę innowacji w kontekście zachowań konsumentów
na rynku, proces jej dyfuzji i adopcji;
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− prezentacja i ocena dotychczasowych rezultatów badań odnoszących się do zachowań
konsumentów wobec produktów żywnościowych i ich innowacji;
− wyodrębnienie kryteriów wyboru produktów żywnościowych i miejsca ich nabycia przez
konsumentów pokolenia Milenium zamieszkujących tereny przygraniczne;
− identyfikacja

sposobów

postrzegania

istoty

innowacji

produktu

żywnościowego

i źródeł wiedzy o niej;
− określenie kryteriów wyboru innowacyjnych produktów żywnościowych oraz wartości, jakich są one
źródłem;
− diagnoza endogenicznych i egzogenicznych uwarunkowań adopcji oraz dyfuzji innowacyjnego
produktu żywnościowego przez konsumentów pokolenia Milenium;
− wyznaczenie roli marketingowych instrumentów oddziaływania na konsumentów generacji Y
w procesie zakupu innowacyjnego produktu żywnościowego.
Celem

aplikacyjnym

było

wskazanie

marketingowych

instrumentów

kształtowania

proinnowacyjnych zachowań konsumentów adekwatnych do ich typów. Realizacja celu aplikacyjnego
badań wpisuje się w obecny trend rozwoju nauk ekonomicznych, charakteryzujący się poszukiwaniem
nowych instrumentów oddziaływania na popyt o charakterze pragmatycznym (Kołodko, 2014).
W pracy przyjęto hipotezę główną mówiącą, że zachowania konsumentów generacji Y –
zamieszkujących obszary przygraniczne Polski, Niemiec, Czech i Słowacji – są heterogeniczne.
Dekompozycja hipotezy głównej tworzy sieć następujących hipotez pomocniczych:
H1) Kraj pochodzenia badanych konsumentów pokolenia Milenium istotnie determinuje ich
zachowania nabywcze na rynku produktów żywnościowych.
H2) Innowacja na rynku produktów żywnościowych dla konsumentów pokolenia Y jest kategorią
subiektywną.
H3) Nieformalne źródła informacji o innowacyjnym produkcie żywnościowym są najważniejsze
dla konsumentów generacji Y.
H4) Kraj pochodzenia badanych konsumentów generacji Y różnicuje ich poziom neofobii.
H5) Istnieje związek pomiędzy przynależnością konsumentów generacji Y do określonej kategorii
adoptujących innowacje produktów żywnościowych a ich krajem pochodzenia.
H6) Pomiędzy całkowitą wartością3 innowacyjnego produktu żywnościowego oferowanego
konsumentowi pokolenia Y a stopniem jego akceptacji występuje korelacja dodatnia.
Całkowita wartość jest to zdolność produktu do kreowania w umysłach konsumentów satysfakcji, dodatkowych korzyści
oraz doznań emocjonalnych (Garbarski, 2011). Analiza koncepcji wartości nawiązuje do współczesnych osiągnięć w
zakresie teorii wyboru konsumenta, zachowań konsumenta i psychologii konsumenckiej. W myśl teorii wyboru konsumenta

3
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Osiągnięcie celów poznawczych oraz aplikacyjnego wymagało realizacji celu metodycznego
obejmującego opracowanie autorskiej koncepcji badań oraz niezbędnych narzędzi badawczych. Wymagało
to oceny i analizy, metod oraz technik badawczych używanych w badaniach zachowań konsumentów
na rynku produktów żywnościowych w wymiarze międzynarodowym w zakresie możliwości
ich wykorzystania oraz modyfikacji.
W zrealizowanych badaniach zastosowano triangulacyjne podejście do badań, ponieważ
w warunkach dynamizacji przemian narasta trudność zidentyfikowania prawidłowości. W celu pełniejszej
eksploracji zachowań konsumentów w międzynarodowym wymiarze zastosowano następujące rodzaje
triangulacji:
− metod badawczych,
− danych (niezależne źródła danych),
− badaczy (obecność w trakcie wywiadów fokusowych obserwatorów z krajów macierzystych
respondentów miała się przyczynić do pełniejszej interpretacji i kontroli pomiaru),
– teorii (w celu interpretacji określonych danych wykorzystano różne perspektywy teoretyczne).
Podejście takie rekomendują K. Mazurek-Łopacińska oraz M. Sobocińska (2014b) czy też J.W. Wiktor
(2014).
W prezentowanych badaniach zostało przyjęte podejście wieloparadygmatyczne w ramach
paradygmatu funkcjonalistycznego (metody ilościowe), z użyciem metod stosowanych w ramach paradygmatu
humanistycznego (metody jakościowe). Dzięki zastosowaniu obu podejść możliwe było uzyskanie synergii
poznawczej, doskonalenie zagadnień już rozwiązanych oraz kontynuacja badań, które zostały już
zapoczątkowane (Cyfert i in., 2014; Sudoł, 2014). Jak wskazuje A. Sagan (2013, za: Golik-Górecka, 2016,
s.27),

podejście

wieloparadygmatyczne

„umożliwia

łączenie

wspólnych

założeń

w paradygmatach i poszukiwanie obszarów przejść między nimi. Otwiera ono perspektywy konstruowania
paradygmatu wyższego poziomu przez poszukiwanie różnic i podobieństw między opozycyjnymi
paradygmatami, identyfikację paradoksów naukowych i nowych pól badawczych, a także metatriangulację
perspektyw badawczych”.
Rozwiązanie każdego problemu wymaga ustalenia stosownej procedury badań, składającej się
z działań, które należy podjąć i wykonać we właściwej kolejności, aby osiągnąć zamierzony cel (Zieliński, 2012).
Badania

miały

charakter

komparatywny,

wykonane

bowiem

zostały

w

jednym

czasie

na analizowanych rynkach, z wykorzystaniem tych samych metod i narzędzi pomiarowych. Zrealizowane
badania przebiegały w kilku etapach, a urzeczywistnienie celów badań wymagało działań na trzech
płaszczyznach:
wartość można utożsamiać z zadowoleniem konsumenta z korzyści uzyskanych dzięki konsumpcji towaru. Obejmuje
wartości: funkcjonalne, emocjonalne, społeczne, poznawcze oraz warunkowe (Łapczyński, 2010).
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1)

p o z n a w c z e j – analiza i krytyczna interpretacja dotychczasowego naukowego dorobku
światowego i krajowego związanego z zachowaniami konsumentów na rynku, trendami
konsumpcji oraz dotychczasowymi wynikami badań, dotyczącymi zachowań konsumentów wobec
innowacji na rynku produktów żywnościowych;

2)

m e t o d y c z n e j – wykorzystanie triangulacji metod pozwalającej na uzyskanie trafnych
i pogłębionych wyników, opracowanie autorskiej koncepcji badań oraz niezbędnych narzędzi
badawczych;

3)

e m p i r y c z n e j – samodzielne przeprowadzenie badań pierwotnych, przy wykorzystaniu metod
wywiadu fokusowego oraz ankietowej, identyfikujących zachowania konsumentów pokolenia
Milenium na rynku żywności w obszarze przygranicznym (Polska, Niemcy, Czechy oraz
Słowacja), wyodrębnienie typów zachowań młodych konsumentów wobec innowacyjnych
produktów żywnościowych, określenie czynników kształtowania proinnowacyjnych zachowań
konsumentów generacji Y adekwatnych do ich typów.
Przyjęta metodyka badań umożliwiła weryfikację podstawowych hipotez. Badania zostały

zrealizowane w dwóch etapach:
– I. Badania o charakterze eksploracyjnym (lata 2013-2014);
– II. Badania właściwe z wykorzystaniem metod wywiadu fokusowego oraz ankiety
audytoryjnej i elektronicznej (lata 2015-2016).
Przebieg zrealizowanych badań został zaprezentowany na rysunku 1.
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Rysunek 1. Schemat postępowania badawczego
Źródło: Barska (2019).

Postępowanie badawcze rozpoczęto od pogłębionych studiów krajowej i zagranicznej literatury
zgromadzonej w wielu dyscyplinach i subdyscyplinach: ekonomii klasycznej, neoklasycznej, behawioralnej,
marketingu, psychologii i socjologii. Analiza literatury pozwoliła na ugruntowanie teoretycznych rozważań
oraz identyfikację kluczowych publikacji dla konceptualizacji oraz operacjonalizacji problemu badawczego.
Badania literaturowe wykazały, że problematyka dotycząca zachowań konsumentów generacji Y na rynku
żywności również innowacyjnej, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym, nie jest w pełni rozpoznana.
Był to jeden z argumentów podjęcia tej problematyki badawczej. W tym samym czasie przeprowadzone
zostały badania eksploracyjne z zastosowaniem metody ankiety, mające na celu ułatwienie trafnego
definiowania hipotez badawczych oraz wyznaczenie kierunków dalszych działań. Wyniki tych badań stały
się przedmiotem wcześniejszych publikacji, jak również stanowiły dla autorki punkt odniesienia
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w późniejszych badaniach. Z danych wtórnych wykorzystane zostały również dane statystyczne dostępne
m.in. w bazach Eurostat.
Obiekt badań stanowili przedstawiciele generacji Y, osoby, które w momencie realizacji badań miały
19-31 lat. Przedmiotem badań były zachowania konsumentów pokolenia Milenium na rynku produktów
żywnościowych, uwarunkowania ich decyzji nabywczych dotyczących innowacyjnych produktów
żywnościowych oraz proces adopcji i dyfuzji tychże innowacji. Zakres terytorialny badań obejmował
tereny przygraniczne Polski, Niemiec, Czech oraz Słowacji4 – kraje postsocjalistyczne, które doświadczyły
gruntownych przemian systemowych oraz miały zbliżoną ścieżkę transformacji (rysunek 2).
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Rysunek 2. Zakres terytorialny badań
Źródło: Barska (2019).

W celu realizacji postępowania badawczego przygotowano narzędzia w postaci:
− scenariusza do wywiadów fokusowych, które zostały zrealizowane przez autorkę w grupie od 8-10
osób w każdym z badanych krajów – uczestnikami byli studenci uczelni partnerskich;
−

autorskiego kwestionariusza ankiety, który został sporządzony w czterech wersjach językowych.

Uwzględniając problem ekwiwalencji w badaniach międzynarodowych, przy opracowaniu narzędzia
wykorzystano tłumaczenie zwrotne (Karcz, 2004). Zastosowanie w badaniach kwestionariuszowych miały
głównie skale: nominalna, porządkowa (skala Likerta, skala rang). Wykorzystano również niektóre skale
Takie ujęcie geograficzne obszarów przygranicznych jest zgodne z przyjętym przez Transgraniczny Bank Danych (CrossBorder Friendship Database – CBFD), obejmował on obszary przygraniczne Polski i Niemiec, Polski i Czech oraz Polski
i Słowacji.
4
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pomiarowe używane przez innych badaczy (Ritchey, Frank, Hursti, Tuorila, 2003; Gutkowska i Ozimek,
2005; Sojkin, Małecka, Olejniczak, Bakalarska, 2009; Kowalczuk, 2010; Gutkowska, 2011; BabiczZielińska, Jeżewska-Zychowicz, Tańska, 2013 i in.), jak również zastosowane przez autorkę tej monografii
we wcześniejszych badaniach (Barska, 2014). W celu oceny poziomu neofobii badanych konsumentów
wykorzystano skalę neofobii żywieniowej (Food Neophobia Scale) (Pliner, Hobden, 1992; Ritchey, Frank,
Hursti, Tuorila, 2003). Pozwoliło to na porównanie uzyskanych wyników badań z innymi prezentowanymi
w literaturze przedmiotu.
Badania właściwe zostały zrealizowane na zbiorowości liczącej 1129 respondentów. Poprzedzono
je badaniami pilotażowymi na próbie 128 osób, których celem były weryfikacja narzędzia pomiarowego
oraz wyeliminowanie jego nieprawidłowości. Do oceny poprawności narzędzia badawczego wykorzystano
test α-Cronbacha. W analizie pozyskanego materiału empirycznego zastosowano metody statystycznoopisowe, których dobór był determinowany zastosowanymi skalami pomiarowymi (Stanimir, 2006).
Statystyczna analiza powiązań między parami zmiennych została wykonana testem niezależności
Chi2 Pearsona. W sytuacji, gdy nie były spełnione założenia tego testu, wyznaczono jego wartość
p (p-value) symulacyjnie metodą Monte Carlo. Przyjęty poziom istotności to 0,05. Porównanie miar
zależności dokonano: dla zmiennych mierzonych na skali nominalnej (współczynniki oparte na statystyce
Chi2: skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona oraz V-Cramera) oraz odpowiednich miar dla
zmiennych porządkowych (współczynnik korelacji rang Spearmana). W celu zbadania współwystępowania
kategorii większej liczby zmiennych przeprowadzono analizę korespondencji, wykorzystując tablicę Burta
z przekształconymi wartościami własnymi. Ponadto, zastosowano metodę hierarchicznego klastrowania
Warda, co pozwoliło na wyodrębnienie jednorodnych klas. Walidacji wyników klasyfikacji dokonano za
pomocą wskaźnika Rousseeuwa, tzw. współczynnika zarysu (silhouette) (Jajuga, Walesiak, 2014).
Zastosowano również eksploracyjną analizę czynnikową.
4.1.3. Rezultaty zrealizowanych badań
Zrealizowane badania oraz omówienie ich wyników stanowią wkład do trwającej dyskusji na temat
zachowań młodych Europejczyków na rynku produktów żywnościowych. Przeprowadzone badania wtórne
i pierwotne pozwoliły zrealizować główny cel, którym była identyfikacja oraz eksploracja zachowań
konsumentów generacji Y na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na terenach przygranicznych
Polski, Niemiec, Czech i Słowacji oraz wyodrębnienie typów konsumentów. W ramach wykonanych badań
dokonano międzynarodowej analizy komparatywnej, która wykazała, że pomiędzy krajem pochodzenia
respondentów a analizowanymi zmiennymi występował zazwyczaj najwyższy stopień asocjacji. Kraj
pochodzenia respondentów – żyjących na terenach przygranicznych, znajdujących się w warunkach
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akulturacji – istotnie różnicował ich zachowania nabywcze, co potwierdziły wielokrotnie wartości
skorygowanego współczynnika kontyngencji C Pearsona.
Przeprowadzone analizy wskazują, że kraj pochodzenia badanych konsumentów pokolenia Milenium
istotnie determinuje ich zachowania nabywcze na rynku produktów żywnościowych, co pozwoliło
pozytywnie zweryfikować hipotezę H1. Narodowość różnicuje sposób i miejsce zakupu, kryteria wyboru
produktu żywnościowego, czy też stosunek do jego innowacji. Kraj pochodzenia respondentów najmocniej
różnicował ich stosunek do takich czynników wyboru produktu żywnościowego, jak: promocje w miejscu
sprzedaży, stopień przetworzenia, walory zdrowotne, wygoda użytkowania oraz kraj pochodzenia produktu.
Liczna grupa badanych konsumentów, pomimo powszechnie panującego przekonania, że młodzi ludzie nie
przejawiają postaw etnocentrycznych, wykazywała zainteresowanie krajem pochodzenia produktu
żywnościowego. Postawy najsilniej etnocentryczne wyrażali czescy i niemieccy respondenci, najsłabiej
polscy konsumenci. Nasuwa się wniosek, że mimo procesu globalizacji, który niewątpliwie dotyka
konsumentów XXI wieku, niektórzy przedstawiciele młodego pokolenia przejawiają dążenie do zachowania
i eksponowania wartości wynikających z dziedzictwa kulturowego.
Analiza profili konsumentów pochodzących z badanych krajów wskazała na większe podobieństwo,
w niektórych obszarach, postaw i zachowań Polaków ze Słowakami oraz Niemców z Czechami. Nasuwa
się konkluzja, że istnieją regionalne wspólnoty kultury i konsumpcji – obszary, na których ludzie, jako
konsumenci, zachowują się podobnie i wyznają podobne wartości.
Płeć była drugą zmienną socjodemograficzną najczęściej różnicującą postawy i zachowania
nabywcze badanych, jednak siła zależności była znacznie słabsza niż w przypadku kraju pochodzenia.
Obserwuje się stopniowe zanikanie różnic roli młodych kobiet i mężczyzn w procesie zakupu produktów
żywnościowych. Postawy i zachowania respondentów zazwyczaj słabiej różnicowały pozostałe zmienne
socjodemograficzne, takie, jak: miejsce zamieszkania, aktywność zawodowa, sytuacja rodzinna,
subiektywna ocena sytuacji finansowej czy posiadanie dochodów własnych.
W opinii badanych konsumentów pokolenia Milenium innowacja na rynku produktów żywnościowych
to kategoria subiektywna, co stanowiło pozytywną weryfikację hipotezy H2. Według respondentów
innowacje polegają na zmniejszeniu poziomu składników niekorzystnych dla zdrowia (64% zgodnych
odpowiedzi), wprowadzaniu produktu o nowym smaku, konsystencji, formie (62%) oraz wprowadzeniu
nowych sposobów utrwalania żywności (bez konserwantów, bez pasteryzacji) (62%). Można, zatem
zauważyć, że konsumencka percepcja innowacji przede wszystkim wiązała się z innowacjami
produktowymi, rzadziej z marketingowymi.
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Rozważając istotę innowacji, należy zauważyć, że najsilniejszą zależność statystyczną stwierdzono
pomiędzy krajem pochodzenia respondentów i opiniami, że innowacja na rynku produktów żywnościowych
to:
− wprowadzenie nowych sposobów utrwalania żywności (bez konserwantów, bez pasteryzacji)
(Ckon.= 0,453) – uważali tak przede wszystkim polscy respondenci;
− ulepszenie opakowania w celu wydłużenia trwałości produktu (Ckon.= 0,416), taki pogląd wyrażali
przede wszystkim słowaccy respondenci;
− wprowadzanie zmian zmierzających do ochrony środowiska (Ckon.= 0,406), taki pogląd wyrażali
w szczególności niemieccy konsumenci, co może wynikać z faktu, że kraj ten ma długą tradycję
związaną z produkcją, edukacją i promocją żywności ekologicznej.
Czynnikiem przyczyniającym się do dyfuzji i adopcji innowacji są przekazywane informacje
o produkcie. Respondenci, szukając informacji na temat innowacji, wyrażali różną skłonność do polegania
na środkach masowego przekazu i kanałach interpersonalnych, co może mieć istotny wpływ na tempo
dyfuzji. Zrealizowane badania pozwalają na pozytywną weryfikację hipotezy H3 mówiącej,
że nieformalne źródła informacji o innowacyjnym produkcie żywnościowym są najważniejsze
dla konsumentów generacji Y. Są to przede wszystkim własne doświadczenia i obserwacje (średnia
ważona ocena 3,73, przy maksymalnej ocenie 4), w następnej kolejności rodzina (3,54) oraz znajomi
i przyjaciele (3,32). Największa polaryzacja deklaracji respondentów dotyczyła rangi źródeł informacji, jakim
są blogi internetowe o tematyce żywieniowej redagowane przez ekspertów. Równie liczna grupa uznała
je za nieistotne i mało ważne, jak i za średnio i bardzo ważne. Spośród nieformalnych źródeł informacji
o innowacyjnym produkcie żywnościowym najbardziej narodowość różnicowała stosunek do źródła, jakim
jest rodzina. Była ona najmniej ważna dla czeskich, a najważniejsza dla polskich badanych. Niemieckich
respondentów wyróżniał szczególnie pozytywny stosunek do certyfikatów i wyróżnień za jakość. Słowaccy
badani za cenne źródło informacji uznają promocję w miejscu sprzedaży, co może być konsekwencją faktu,
że w kraju tym występował największy wskaźnik udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe
w wydatkach ogółem w sektorze gospodarstw domowych.
Badani przedstawiciele generacji Y są otwarci na nowe produkty spożywcze, o czym może
świadczyć większy udział innowatorów w badanej zbiorowości niż w modelu E.M. Rogersa. Wyrażany
poziom neofobii wobec innowacji produktów żywnościowych jest również zależny od ich kraju pochodzenia,
co stanowiło pozytywną weryfikację hipotezy H4. Kształtowaniu pozytywnych postaw wobec innowacji
na rynku produktów żywnościowych sprzyja poszerzanie oferty produktów spożywczych dostępnych
na rynku. Ponadto zwiększyła się grupa dobrze wykształconych konsumentów o wyższym poziomie
dochodów, w tym osób zainteresowanych wiedzą na temat wartości odżywczej produktu i jego wpływu
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na zdrowie. Przynależność do poszczególnych kategorii adoptujących (innowatorzy, wcześni naśladowcy,
wczesna i późna większość oraz maruderzy) w całej badanej zbiorowości wyodrębnionych zgodnie
z modelem E.M. Rogersa istotnie różnicowała narodowość respondentów, sytuacja rodzinna, subiektywna
ocena sytuacji finansowej oraz miejsce zamieszkania. Dla zmiennej socjodemograficznej, jaką jest
narodowość respondentów, zależność ta była najsilniejsza (Ckon.= 0,342), co pozwoliło na pozytywną
weryfikację hipotezy H5. Płeć nie była w tym zakresie zmienną o znaczeniu statystycznie istotnym.
Analiza korespondencji wskazuje na istotne zróżnicowanie pod względem zmiennych deskryptywnych
poszczególnych typów adoptujących innowacje na rynku produktów żywnościowych.
W wyniku zrealizowanego postępowania badawczego ustalono pozytywną korelację pomiędzy
całkowitą wartością oferowaną przez innowacyjny produkt żywnościowy a stopniem jego akceptacji
(współczynnik Spearmana wyniósł 0,673, p < 0,005), co pozwoliło na pozytywną weryfikację hipotezy
H6.
Realizacja jednego z celów poznawczych polegającego na diagnozie endogenicznych
i egzogenicznych uwarunkowań adopcji oraz dyfuzji innowacyjnego produktu żywnościowego przez
konsumentów pokolenia Milenium pozwala na zredagowanie licznych spostrzeżeń. Należy zauważyć,
że procesowi dyfuzji i adopcji innowacji na rynku produktów żywnościowych towarzyszy wiele barier.
Z jednej strony dotyczą one samych cech produktu, z drugiej konsumenta. Innowacja na rynku produktów
żywnościowych musi mieć pewne cechy, które będą stanowiły o jej wartości w oczach konsumenta. Są to:
relatywna przewaga nad innymi (nowe doznania smakowe, korzystniejsze opakowanie, wygoda w użyciu,
walory zdrowotne, atrybuty społeczne), zgodność z doświadczeniami i wartościami nabywcy, niska
złożoność (szybkość akceptacji przez rynek), możliwość przetestowania bez żadnego ryzyka, jak również
obserwowalność (w jakim stopniu rezultaty innowacji są widoczne dla otoczenia). Istotne bariery na drodze
adopcji innowacji tkwiące w samych konsumentach to neofobia oraz konserwatywne postawy, niski stopień
zaufania do producentów żywności oraz niewielki stopień akceptacji ryzyka.
Dokonując weryfikacji sformułowanych hipotez (tabela 1), uzyskano argumenty, które
w konsekwencji pozwalają pozytywnie zweryfikować hipotezę główną zakładającą, że zachowania na
rynku innowacyjnych produktów żywnościowych konsumentów generacji Y – zamieszkujących obszary
przygraniczne Polski, Niemiec, Czech oraz Słowacji, mimo procesu globalizacji i funkcjonowania na
jednolitym rynku Unii Europejskiej – są heterogeniczne. Zrealizowane badania dowodzą, że rynek
produktów żywnościowych jest i z dużym prawdopodobieństwem będzie nieustannie heterogeniczny pod
względem potrzeb czy preferencji konsumentów, a tym samym zachowań na rynku. Wydaje się, że w dobie
internacjonalizacji coraz większe znaczenie na rynku produktów żywnościowych mają różnice kulturowe
oraz determinanty zależne od kraju pochodzenia konsumentów. Mimo powstawania obszarów, regionów, w
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ramach których istnieją pewne podobieństwa w zachowaniach jednostek, nadal istnieje wiele różnic
wynikających z odmiennego podłoża społecznego, kulturowego i rdzennych wartości narodów
europejskich. Dowodzi to zasadności permanentnego podejmowania tej problematyki w badaniach
naukowych.
Tabela 1. Weryfikacja hipotez pomocniczych
Hipoteza
Kraj pochodzenia badanych konsumentów pokolenia Y istotnie determinuje ich zachowania
nabywcze na rynku produktów żywnościowych.
Innowacja na rynku produktów żywnościowych dla konsumentów pokolenia Y jest kategorią
subiektywną.
Nieformalne źródła informacji o innowacyjnym produkcie żywnościowym są najważniejsze dla
konsumentów generacji Y.
Kraj pochodzenia badanych konsumentów generacji Y różnicuje ich poziom neofobii.

Pozytywnie zweryfikowana

Istnieje związek pomiędzy przynależnością do określonej kategorii adoptujących innowacje
produktów żywnościowych przez konsumentów generacji Y a ich krajem pochodzenia.

Pozytywnie zweryfikowana

Pomiędzy całkowitą wartością innowacyjnego produktu żywnościowego oferowanego
konsumentowi pokolenia Y a stopniem jego akceptacji występuje korelacja dodatnia.
Źródło: opracowanie własne.

Rezultaty weryfikacji
Pozytywnie zweryfikowana
Pozytywnie zweryfikowana
Pozytywnie zweryfikowana

Pozytywnie zweryfikowana

Realizacja celów pracy wymagała nie tylko weryfikacji zredagowanych hipotez. W celu
wyodrębnienia typów zachowań konsumentów na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych
niezbędne było określenie postrzeganych przez konsumenta wartości innowacyjnego produktu
żywnościowego. Wykorzystano w tym celu eksploracyjną analizę czynnikową. Określono czynniki główne
obrazujące wartości innowacyjnego produktu żywnościowego, które przedstawiono na rysunku 3.

KONSUMENCI GENERACJI Y

Rysunek 3. Czynniki główne obrazujące wartości innowacyjnego produktu żywnościowego wyznaczone na
podstawie wyników eksploracyjnej analizy czynnikowej
Źródło: na podstawie badań własnych.
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Konsumenci XXI wieku mają większą świadomość roli zdrowego odżywiania, które zapewni im utrzymanie
wysokiej jakości życia. Dlatego popularność zyskują produkty żywnościowe wyprodukowane z surowców,
które pochodzą z naturalnego środowiska. Rośnie również zainteresowanie żywnością funkcjonalną.
Dla znacznej grupy konsumentów generacji Y bardzo istotne są walory hedonistyczne żywności –
przyjemność konsumpcji, wysokie walory smakowe. Zidentyfikowano również segment użytkowników
żywności wygodnej, preferujących produkty przetworzone, gotowe do konsumpcji, w użytecznych
opakowaniach. Niektórzy przedstawiciele pokolenia Milenium preferują produkty żywnościowe wyposażone
w społeczne atrybuty, np. w ekologicznych opakowaniach czy pochodzących od społecznie
odpowiedzialnych producentów. Pozyskana, dzięki eksploracyjnej analizie czynnikowej, wiedza została
wykorzystana do opracowania modelu, który należy zaliczyć, zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez
W. Jurka (2013), do prostych. Może on być użyteczny w analizie układu gospodarczego czy
prognozowania, co jest niezbędne w procesie podejmowania decyzji (Jurek, 2013).
Identyfikacja wiodących oczekiwań i stosunku konsumentów generacji Y wobec innowacyjnych
produktów żywnościowych pozwoliła na wyodrębnienie czterech ich typów: Entuzjaści, Wygodni, Idealiści
i Sceptycy. Pogłębione analizy statystyczne umożliwiły ich charakterystykę przy wykorzystaniu zmiennych
socjodemograficznych i behawioralnych. Spośród zmiennych deskryptywnych przynależność do
określonego typu konsumentów istotnie różnicowała: narodowość respondenta (Ckon. = 0,295, p < 0,005),
jego sytuacja rodzinna (Ckon. = 0,247, p < 0,005), w dalszej kolejności płeć (Ckon. = 0,210, p < 0,005),
miejsce zamieszkania (Ckon. = 0,196, p < 0,005) oraz subiektywna ocena sytuacji finansowej (Ckon. = 0,176,
p < 0,05).
Analiza pozyskanego materiału wskazuje, że oczekiwania wobec innowacji na rynku produktów
żywnościowych badanych konsumentów generacji Y były zbieżne z trendami globalnymi, jednak
intensywność ich ujawniania była zależna od kraju pochodzenia respondentów. We wszystkich
narodowościach, w trakcie przeprowadzania eksploracyjnej analizy czynnikowej, zidentyfikowano te same
czynniki główne obrazujące wyznaczone wartości innowacyjnego produktu żywnościowego, jednak
wyczerpywały one różny procent zasobu zmienności całkowitej. Także struktura ładunków była
zróżnicowana.
Zrealizowane badania mają pewne ograniczenia. Warto podkreślić, że w badaniach realizowanych w
otoczeniu wielokulturowym nie można przyjąć, że zachowania podmiotów są w pełni specyficzne kulturowo
lub całkowicie uniwersalne. Mając na uwadze ograniczenia badawcze i konieczność eliminacji ich
ewentualnego wpływu na poprawność wnioskowania, starano się przyjąć wspólne zmienne przy
zastosowaniu tych samych zasad operacjonalizacji. Uwzględniając problem ekwiwalencji w badaniach
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międzynarodowych, przy opracowaniu narzędzia badawczego wykorzystano tłumaczenie zwrotne,
zastosowano również wspólny proces pomiaru w celu weryfikacji hipotez.
Istotne ograniczenie wynika również z techniki doboru próby badawczej – nie miała ona charakteru
reprezentatywnego. Postępowanie takie było przede wszystkim determinowane możliwościami
finansowymi i organizacyjnymi. Dlatego też wyniki należy odnosić do badanej zbiorowości. Nie można
zakładać, że reprezentują one opinie całej populacji pokolenia Milenium. W przyszłości cenne byłoby
zwiększenie zakresu terytorialnego badań oraz losowy dobór próby. W trakcie realizacji badań pojawiły się
kolejne pytania, które wymagałyby dalszej eksploracji, zwłaszcza w obliczu permanentnej ewolucji
zachowań w dobie przemian cywilizacyjnych.
4.1.4. Omówienie możliwości wykorzystania wyników badań
Prezentowane w monografii wyniki badań nie tylko przyczyniają się do poznania zachowań konsumentów
pokolenia Milenium, ale mają również praktyczny potencjał dla zastosowań na rynku żywnościowym,
zwłaszcza dla firm działających na przygranicznych rynkach bądź planujących wejście na nie.
Pozyskana wiedza może zostać wykorzystana przez podmioty sektora spożywczego do stworzenia
skutecznych strategii marketingowych na docelowych rynkach i rozwijania swojego biznesu. Różnice
zachowań konsumentów na badanych rynkach, występujące dysproporcje między percepcją innowacji oraz
oczekiwaniami wobec nich mogą być inspiracją dla sektora spożywczego do zwiększenia nasycenia rynku
innowacjami. Wiedza ta jest również potrzebna instytucjom rządowym i pozarządowym, których celem jest
kształtowanie określonych postaw i zachowań konsumentów, jak również wzmocnienie innowacyjności
sektora spożywczego.
Umiejętność tworzenia innowacyjnych produktów żywnościowych staje się warunkiem koniecznym
dla każdego podmiotu gospodarczego związanego z tą branżą. O rynkowym sukcesie innowacji decyduje
pozytywna ocena konsumencka (Michaut, 2004). Wdrażając jakiekolwiek nowe bądź zmodyfikowane
produkty, podmioty sektora spożywczego nie mogą zapominać o ich ukierunkowaniu rynkowym. Wiedza
o rynku i konsumentach oraz zaangażowanie detalistów są kluczowymi czynnikami sukcesu w rozwoju
produktów spożywczych (Stewart-Knox, Mitchell, 2003).
Problematyka ujęta w monografii stanowi nawiązanie do nowego paradygmatu konsumpcji, która
traktuje proces konsumpcji od strony podmiotowej – cech zachowań człowieka występującego w roli
konsumenta i jego odpowiedzialności. Podejście to stało się źródłem wykreowania trzech kategorii
konsumpcji: zrównoważonej (balance), trwałej (durability) i samopodtrzymującej się (sustainability) (Borys,
2016). Podając za Tadeuszem Borysem (2016, s. 24), „nowe paradygmaty konsumpcji, a także produkcji
mogą w przyszłości kreować najbardziej fundamentalne inspiracje dla prawie wszystkich sektorów, nie
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tylko życia gospodarczego; jako integrujące i «skanujące» inne sektory koncepcje implementacji zasad
rozwoju opartego na ponadegocentrycznych systemach wartości”.
Pozyskana wiedza może być również użyteczna w procesie wdrażania postulatów nowego
pragmatyzmu w ekonomii (Mączyńska i Sójka, 2017), zgodnie, z którym ekonomia może i powinna
współkształtować przyszłość gospodarczą świata na gruncie zasady umiaru oraz rozwoju potrójnie
zrównoważonego – ekonomicznie, społecznie i ekologicznie. Badanie potrzeb i zachowań konsumentów
na rynku jest konieczne z punktu widzenia sterowania rozwojem realnej gospodarki (Kołodko, 2014).

Jak sugerują R. Thaler i C. Sunstein (2012), nową wiedzę o uwarunkowaniach zachowań konsumentów
można wykorzystać w celu racjonalizowania zachowań podmiotów rynkowych oraz tworzenia lepszego
świata. Zgromadzona wiedza może sprzyjać wdrażaniu nowego paradygmatu rozwoju opartego na rozwoju
zintegrowanym, zrównoważonym i trwałym (Borys, 2014).

4.2. Struktura monografii
Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej struktura została podporządkowana sformułowanym
we wstępie celom badawczym (rysunek 4). W pracy, oprócz krytycznego przeglądu ekonomicznych
koncepcji na temat zachowań konsumenta, teoretycznego ujęcia procesu dyfuzji i adopcji innowacji,
a także rezultatów badań uzyskanych przez innych autorów, znaczną część zajmuje przedstawienie
wyników badań własnych przeprowadzonych wśród przedstawicieli pokolenia Milenium z obszarów
przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.
Prezentowana monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, spisu tabel
i rysunków oraz spisu literatury. Integralnym elementem rozprawy jest aneks zawierający autorski
kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniach empirycznych.
W pierwszym rozdziale zaprezentowano podstawy teoretyczne pracy, ujmując w nim rozważania
dotyczące zachowań konsumentów na rynku, w tym ich uwarunkowania. Dokonano uporządkowania
dotychczasowych stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu, dotyczących zachowań nabywców
na rynku. Na łamach tego rozdziału zaprezentowano dorobek różnych autorów i ich koncepcji odnoszących
się do zachowań konsumentów na rynku, uwzględniając ich interdyscyplinarne podłoże. W tej części pracy
wyjaśniono istotę zachowań nabywców na przykładzie teoretyczno-empirycznych modeli przedstawionych
w pracach różnych autorów, podkreślając ich bogactwo i różne aspekty ujęć. Zaprezentowana ewolucja
podejść w ekonomii do problematyki zachowań konsumenta zmierzała do wyjaśnienia ich istoty. W tej
części monografii scharakteryzowano czynniki wpływające na zachowanie konsumenta, podkreślając dużą
dynamikę ich zmian. Co więcej, zmiana warunków zewnętrznych często przyczynia się do zmiany bodźców
wewnętrznych, które odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie nabywania i konsumpcji. W rozdziale
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pierwszym monografii dokonano podsumowania dotychczasowej wiedzy dotyczącej generacji Y
z uwzględnieniem uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku żywności.
W drugim rozdziale wyjaśniono istotę innowacji oraz uporządkowano dotychczasowe stanowiska,
dotyczące czynników warunkujących dyfuzję i adopcję innowacji. Przeprowadzona została ocena
innowacyjności sektora spożywczego w badanych krajach na tle pozostałych krajów UE-28, zwrócono
uwagę na nierównomierne osiągnięcia poszczególnych państw. Omówiono w nim również dotychczasowe
wyniki badań dotyczących zachowań konsumentów wobec innowacji na rynku żywności. Ponadto, zostały
scharakteryzowane trendy konsumenckie, wraz ze wskazaniem na możliwy ich wpływ na kierunki rozwoju
innowacji na rynku żywności.
Rozdziały trzeci i czwarty stanowią empiryczną część pracy, w której zaprezentowano założenia
metodyczne badań własnych oraz ich wyniki. Wykorzystując rezultaty badań przeprowadzonych
z wykorzystaniem wywiadów fokusowych oraz ankiet audytoryjnej i elektronicznej, zostało
scharakteryzowane postępowanie nabywcze pokolenia Milenium na rynku żywnościowym oraz jego
zachowania wobec innowacji. Ustalono m.in. preferowane miejsca nabycia i kryteria oceny produktów
żywnościowych, zidentyfikowano percepcję innowacji i źródła wiedzy o niej. W rozdziałach tych
zaprezentowano wyniki analiz korespondencji oraz eksploracyjnej analizy czynnikowej, co stało się
podstawą opracowania typologii konsumentów oraz modelu wartości innowacyjnego produktu
żywnościowego.
Zakończenie stanowi podsumowanie przedstawionych badań w pracy, ze wskazaniem na obszary
wymagające, zdaniem autorki, dalszej eksploracji. Omówiono w nim również ograniczenia badawcze.
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Cel główny

Cele poznawcze pomocnicze

Rozdział pracy

Identyfikacja głównych teorii ekonomicznych
dotyczących zachowań konsumentów na rynku i ich
uwarunkowań.

Rozdział 1

Eksploracja wiodących teorii wyjaśniających istotę
innowacji w kontekście zachowań konsumentów,
proces jej dyfuzji i adopcji.
Prezentacja i ocena rezultatów badań odnoszących
się do zachowań konsumentów wobec produktów
żywnościowych i ich innowacji.
Wyodrębnienie kryteriów wyboru produktów
żywnościowych i miejsca ich nabycia przez
konsumentów generacji Milenium zamieszkujących
tereny przygraniczne.

Hipotezy pomocnicze

Hipotezy główne

Kraj pochodzenia badanych konsumentów
pokolenia Milenium istotnie determinuje ich
zachowania nabywcze na rynku produktów
żywnościowych

Rozdział 2
Innowacja na rynku produktów
żywnościowych dla konsumentów
pokolenia Y jest kategorią subiektywną.
Rozdział 3
Nieformalne źródła informacji
o innowacyjnym produkcie żywnościowym

Identyfikacja sposobów postrzegania istoty
innowacji produktu żywnościowego
i źródeł wiedzy o niej.
Określenie kryteriów wyboru innowacyjnych
produktów żywnościowych oraz wartości,
jakich są one źródłem.
Diagnoza endogenicznych i egzogenicznych
uwarunkowań adopcji oraz dyfuzji innowacyjnego
produktu żywnościowego przez konsumentów
pokolenia Y.
Wyznaczenie roli marketingowych instrumentów
oddziaływania na konsumentów generacji Y
w procesie zakupu innowacyjnego
produktu żywnościowego.

są najważniejsze dla konsumentów generacji Y.

Kraj pochodzenia badanych konsumentów
Rozdział 4

Istnieje związek pomiędzy przynależnością
do określonej kategorii adoptujących innowacje
produktów żywnościowych przez konsumentów
generacji Y a ich krajem pochodzenia.

Cel metodyczny
Opracowanie autorskiej koncepcji badań oraz
niezbędnych narzędzi badawczych.
Cel aplikacyjny
Wskazanie marketingowych instrumentów kształtowania
proinnowacyjnych zachowań konsumentów adekwatnych do ich
typów

generacji Y różnicuje ich poziom neofobii.

Rozdział 3

Rozdział 4

Pomiędzy całkowitą wartością innowacyjnego
produktu żywnościowego oferowanego
konsumentowi pokolenia Y a stopniem jego
akceptacji występuje korelacja dodatnia.

Problem badawczy: Jakie istnieją różnice i podobieństwa w zachowaniach nabywczych na rynku produktów żywnościowych przedstawicieli generacji Y
zamieszkujących obszary przygraniczne Polski, Niemiec, Czech i Słowacji?

Rysunek 4. Matryca logiczna monografii
Źródło: Barska (2019).

24

4.3. Wkład monografii w rozwój dyscypliny ekonomia
Prezentowana monografia jest oryginalnym opracowaniem o charakterze badawczym, zapoczątkowuje ona
bowiem

dyskurs

naukowy

na

temat

zachowań

konsumentów

generacji

Milenium

krajów

postsocjalistycznych wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych.
Uzupełnia ona dostępną wiedzę ekonomiczną na temat zachowań konsumentów generacji Y krajów
postsocjalistycznych na rynku produktów żywnościowych. Książka jest pierwszą pozycją na rynku
wydawniczym, która zawiera kompleksowy, wieloaspektowy oraz autorski sposób ujęcia problematyki
zachowań konsumentów pokolenia Milenium wobec innowacji na rynku żywności.
O nowatorskich aspektach prezentowanej monografii świadczą:
1)

uwzględnienie jako obiektu badań przedstawicieli pokolenia Milenium, którego rozpoznanie

zachowań konsumenckich w wymiarze międzynarodowym w literaturze przedmiotu jest fragmentaryczne,
a możliwości porównawcze dostępnych wyników badań są ograniczone ze względu na ich różne cele oraz
przyjętą metodykę czy zastosowane różne skale pomiarowe;
2)

przyjęcie zakresu terytorialnego badań obejmującego tereny przygraniczne Polski, Niemiec, Czech

oraz Słowacji – kraje postsocjalistyczne, które doświadczyły gruntownych przemian systemowych,
a mieszkająca tam ludność znajduje się w warunkach akulturacji;
3)

skoncentrowanie badań zachowań konsumentów pokolenia Milenium wobec innowacji na rynku

produktów żywnościowych, na którym nie ma podstaw do generalizacji podejścia do innowacyjności
konsumentów.
Istotnym efektem zrealizowanych badań jest sformułowanie implikacji teoretycznych dla nauki oraz
praktycznych dla gospodarki. Podjęta w monografii problematyka wpisuje się w nowy trend rozwoju nauk
ekonomicznych charakteryzujący się poszukiwaniem nowych instrumentów oddziaływania na popyt
(Kołodko, 2014). Wykorzystanie do analizy statystycznej pozyskanego materiału empirycznego
eksploracyjnej analizy czynnikowej metodą osi głównych pozwoliło na identyfikacje kluczowych motywów
dotyczących zakupu innowacyjnego produktu żywnościowego i postrzeganych w nim wartości
bez wstępnych założeń, co wpisuje się w założenia ekonomii behawioralnej. Sformułowanie celu
aplikacyjnego w pracy było wyrazem realizacji nowego pragmatyzmu, w myśl którego ekonomia może
i powinna współkształtować przyszłość gospodarczą świata (Kołodko, 2016, za: Mączyńska i Sójka, 2017).
Należy dążyć do upowszechniania wśród kadry kierowniczej takiego myślenia i działania, które byłoby
podporządkowane interesowi klienta z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Osiągnięcia pracy obejmują nie tylko płaszczyznę teoretyczno-poznawczą, ale również
metodologiczną. W pierwszym obszarze jest to empiryczna typologia konsumentów oraz zaproponowany
25

model wartości innowacyjnego produktu żywnościowego, które stanowią o wartości dodanej niniejszej
monografii. W drugim zakresie istotnym wkładem w rozwój dziedziny nauk ekonomicznych jest
zaproponowanie metodyki badawczej dotyczącej zachowań konsumenta na rynku w wymiarze
międzynarodowym. Warto podkreślić, że walorem monografii jest podjęcie w niej problematyki, która jest
jeszcze relatywnie rzadko przedmiotem analiz i dociekań naukowych. Zaprezentowane w monografii
rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych wraz z zaproponowaną typologią konsumentów
generacji Y na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych mogą stać się wskazówką dla przyszłych
badań naukowych dotyczących zachowań konsumenta na rynku.
Wkład monografii w rozwój dyscypliny ekonomia wyraża się w uzupełnieniu w znacznym stopniu
zidentyfikowanych luk wiedzy.
W warstwie poznawczo-teoretycznej:
− przedstawienie problematyki analizy postaw i zachowań konsumentów na rynku i ich uwarunkowań
w nawiązaniu do ekonomicznych teorii zachowań konsumenta oraz marketingu, zarządzania
i psychologii; w pracy dokonano uporządkowania stanowisk różnych autorów, co do istoty
zachowań konsumenta i jego racjonalności;
− stworzenie bogatego, interdyscyplinarnego zbioru informacji na temat zachowań konsumentów
na rynku produktów żywnościowych i ich innowacji oraz opracowanie bazy pojęć
charakterystycznych dla tego konkretnego obszaru analiz ekonomicznych, przydatnej
do budowania nowych teorii zachowań konsumentów, służącej również za punkt wyjścia dla
kolejnych studiów w tym obszarze;
− rozpoznanie

czynników

kształtujących

zachowania

konsumenta

na

rynku

produktów

żywnościowych;
− uporządkowanie wiodących teorii wyjaśniających istotę innowacji, proces jej dyfuzji
i adopcji oraz ustalenie uwarunkowań tych procesów;
− konceptualizacja kategorii innowacji produktu żywnościowego oraz ocena innowacyjności sektora
przetwórstwa spożywczego w badanych krajach na tle innych krajów UE-28;
− uporządkowanie dotychczasowego dorobku światowego i krajowego związanego z zachowaniami
konsumentów wobec innowacji na rynku produktów żywnościowych oraz trendami konsumpcji;
− usystematyzowanie dotychczasowego stanu wiedzy na temat konsumentów pokolenia Milenium;
− zidentyfikowanie preferencji odnośnie do miejsca i czynników wyboru w postępowaniu zakupowym
na rynku produktów żywnościowych wśród konsumentów generacji Y reprezentujących
mieszkańców terenów przygranicznych Polski, Niemiec, Czech oraz Słowacji;
− wskazanie czynników warunkujących i różnicujących zachowania badanych konsumentów;
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− wyodrębnienie sposobów postrzegania innowacji produktów żywnościowych przez badanych
konsumentów generacji Milenium;
− określenie formalnych i nieformalnych źródeł informacji o innowacjach produktów żywnościowych
i określenie ich znaczenia w procesie zakupu;
− zidentyfikowanie kryteriów wyboru innowacyjnych produktów żywnościowych oraz przy
wykorzystaniu eksploracyjnej analizy czynnikowej konstrukcja modelu wartości innowacyjnego
produktu żywnościowego;
− ustalenie uwarunkowań adopcji i dyfuzji innowacyjnego produktu żywnościowego przez
konsumentów generacji Y na poziomie poszczególnych krajów;
− wskazanie zależności pomiędzy krajem pochodzenia a aktywnością innowacyjną konsumentów;
− ustalenie zależności pomiędzy zachowaniami konsumentów generacji Y wobec innowacji na rynku
żywności a zmiennymi socjodemograficznymi;
− opracowanie

empirycznej

typologii

konsumentów

generacji

Y

określającej

postawy

i oczekiwania tej grupy wobec innowacyjnych produktów żywnościowych oraz sporządzenie ich
socjodemograficznych i behawioralnych profili;
− identyfikacja wartości dostarczanych konsumentom generacji Y przez innowacyjne produkty
żywnościowe oraz opracowanie autorskiego modelu wartości innowacyjnego produktu
żywnościowego;
− określenie czynników sprzyjających kształtowaniu proinnowacyjnych postaw konsumentów
generacji Y na rynku żywności;
− udowodnienie, że poziom akceptacji innowacji na rynku produktów żywnościowych jest dodatnio
skorelowany z całkowitą wartością przez nią oferowaną;
− zaproponowanie przykładowych zastosowań marketingowych instrumentów dla kształtowania
proinnowacyjnych zachowań konsumentów adekwatnych do ich typów.
W warstwie metodycznej:
− opracowanie zintegrowanego programu badań na obszarach przygranicznych i autorskich narzędzi
badawczych dotyczących zachowań konsumentów pokolenia Milenium na rynku produktów
żywnościowych;
− ukazanie sposobów rozwiązania problemów metodycznych występujących w procesie badań
dotyczących zachowań konsumentów w otoczeniu wielokulturowym;
− ukazanie sposobu wykorzystania triangulacji metod, badaczy i danych, co umożliwia pozyskanie
danych jakościowych i ilościowych przy wykorzystaniu różnych metod i źródeł danych oraz
zwiększa kontrolę pomiaru;
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− wykorzystanie opisowych i eksploracyjnych technik analizy statystycznej, co umożliwia pogłębioną
analizę pozyskanego materiału empirycznego, jego wizualizację oraz krytyczną ocenę;
− określenie ograniczeń badawczych dotyczących badań zachowań konsumentów generacji Y
na rynku produktów żywnościowych w wymiarze międzynarodowym oraz potencjalnych kierunków
dalszej eksploracji.
W warstwie empirycznej:
− zaplanowanie i realizacja pierwszych tak szeroko zakrojonych oraz kompleksowych badań
pierwotnych identyfikujących zachowania konsumentów generacji Y wobec produktów
żywnościowych i ich innowacji na obszarach przygranicznych (Polska, Niemcy, Czechy oraz
Słowacja);
− zweryfikowanie postawionych hipotez badawczych, powiązanych logicznie z celami pracy;
− zgromadzenie bardzo bogatego materiału empirycznego, który można poddawać dalszym
analizom oraz wykorzystywać w analizach wtórnych i studiach porównawczych w razie realizacji
innych badań o podobnej tematyce.
Realizacja celu naukowego monografii i rezultaty przeprowadzonych analiz teoretycznych oraz
badań własnych mogą być wykorzystane dla konstruowania nowych i rozwoju dotychczasowych teorii
ekonomicznych opisujących zachowania konsumentów generacji Y na rynku. Mogą być one również
przydatne przy interpretacji wyników innych badaczy. Mogą stanowić wskazówkę przy projektowaniu
przyszłych badań dotyczących zachowań konsumentów na rynku i to nie tylko dotyczących generacji Y.
Uzyskane wyniki mają nie tylko istotne walory poznawcze, ale również aplikacyjne, gdyż znajomość
prawidłowości i uwarunkowań opisujących postępowanie konsumentów jest warunkiem skutecznego
i efektywnego oddziaływania na konsumentów. Wiedza tego rodzaju jest potrzebna przedsiębiorcom
i innym przedstawicielom organizacji, których celem jest kształtowanie określonych postaw i zachowań
konsumentów. Zgromadzony w opracowaniu materiał może stanowić użyteczne źródło wiedzy dla
decydentów kształtujących politykę innowacyjną sektora przetwórstwa spożywczego.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych
5.1. Charakterystyka ilościowa dorobku naukowego – kategorie i liczba publikacji
Moja dotychczasowa praca naukowo-badawcza została udokumentowana 90 recenzowanymi
opracowaniami naukowymi. Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałam 16 publikacji. Były to:
– 1 rozdział w monografiach (wydawnictwo Nauk Ścisłych i Ekonomicznych Uniwersytetu
Zielonogórskiego);
– 5 artykułów w krajowych czasopismach (m.in. w czasopismach: Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa, Management, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej);
– 3 recenzowane publikacje naukowe w wydawnictwach ciągłych (m.in. Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu);
– 7 recenzowanych publikacji konferencyjnych.
Pracując na stanowisku asystenta, uczestniczyłam również w cyklicznych konferencjach naukowych
Agrobiznes oraz Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 74 autorskich i współautorskich
publikacji. Są to:
− monografia oraz cztery monografie współautorskie (wydawnictwa: Uniwersytet Zielonogórski, PWE,
Difin S.A, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Oddział w Poznaniu; łączna liczba punktów według
Komunikatu MNiSW obowiązującego w roku publikacji, bez podziału na współautorów – 180 punktów);
− 17 rozdziałów w monografiach, w tym 2 w języku angielskim (m.in. wydawnictwa PWE, Difin S.A,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Rzeszowska; łączna liczba punktów – 85);
−

25 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach, w tym 14 w języku angielskim (m.in.
w czasopismach: Economics and Management, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, Journal of
Agribusiness and Rural Development, Economic and Environmental Studies, Management, Czech Journal
of Food Sciences, British Food Journal, European Food Research and Technology, Zagadnienia Ekonomiki
Rolnej, Handel Wewnętrzny, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy), w tym 3 opublikowane w
czasopismach indeksowanych na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (łączna liczba
punktów – 278);

− 16 recenzowanych publikacji naukowych w wydawnictwach ciągłych (m.in. publikowane
w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zeszytach
Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w Poznaniu; łączna liczba punktów – 106);
− 11 recenzowanych publikacji konferencyjnych, w tym 10 w języku angielskim (łączna liczba
punktów – 35).
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Wśród artykułów opublikowanych, po uzyskaniu stopnia doktora, w czasopismach blisko 60% stanowią artykuły w

języku angielskim, a pośród materiałów konferencyjnych wskaźnik ten wynosi 90%. Jestem redaktorką jednej
książki oraz współredaktorką 5 publikacji. Zestawienie liczbowe mojego dorobku zostało zaprezentowane w
tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie liczbowe dorobku publikacyjnego (stan na 25.01.2019)
Dorobek naukowy,
badawczy i publicystyczny

I. Prace twórcze oryginalne
opublikowane i przyjęte do druku
Monografie

Przed uzyskaniem stopnia
doktora
VII.1995 – VI 2002
Autor
Współ
Razem
autor
6
10
16

Po uzyskaniu
stopnia doktora
VII 2002 – X 2018
Autor
Współ
Razem
autor
31
43
74
1

Rozdziały w monografiach naukowych

1

Artykuły naukowe w czasopismach naukowych:

2

4

5

1

10

7

17

5

9

16

25

z części A Wykazu Czasopism Naukowych
3
MNiSW
z części B Wykazu Czasopism Naukowych
2
3
5
9
13
MNiSW
Autorstwo i współautorstwo recenzowanych
2
1
3
11
5
publikacji naukowych w wydawnictwach
ciągłych (zeszyty naukowe, prace naukowe)
Autorstwo i współautorstwo publikacji w
1
6
7
11
materiałach konferencyjnych
II. Redakcje naukowe
1
5
III. Recenzowane publikacje o charakterze
7
1
dydaktycznym (m.in. skrypty, materiały elearningowe)
IV. Recenzje naukowe
16
1
Artykuły naukowe
12
Monografie
1
Materiały konferencyjne
4
V. Ekspertyzy, dokumenty strategiczne
9
VI. Doniesienia naukowe – opinia o książce
1
VII. Prace nieopublikowane po recenzji
3
VIII. Liczba punktów za publikacje naukowe
44
53
446,285
i redakcje wg SKEP UZ
IX. Sumaryczny Impact Factor ustalony na
0
podstawie 5-letniego wskaźnika
Źródło: opracowano na podstawie Systemu Komputerowej Ewidencji Publikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego,

3

3

22
16

11
6
8

17
12
1
4
9
1
3
7046
4,339

http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/toolbox.show_main_page_pl.

5

W przypadku artykułu przygotowanego przez kilku autorów opublikowanego w czasopiśmie punktacja przypadająca na
każdego z autorów publikacji jest dzielona proporcjonalnie na wszystkich twórców, niezależnie od ich afiliacji. Podobną zasadę
przyjęto w odniesieniu do monografii wieloautorskich punkty były dzielone na wszystkich współautorów.
6
Punktacja została podana na podstawie Systemu Ewidencji Komputerowej Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego
(http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.publications_author?wp_jezyk=1&wp_pracownik_id=89). Punktacja za publikacje
w czasopismach w poszczególnych latach jest zgodna z obowiązującym w roku jej opublikowania Komunikatem Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów.
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Zestawienie liczby publikacji naukowych znajdujących się w bazach naukowych wraz z liczbą cytowań
i indeksem Hirscha zostało zaprezentowane w tabeli 3.
Tabela 3. Liczba publikacji i cytowań (stan na dzień 12.01.2019)
Wyszczególnienie

Liczba publikacji
naukowych według
bazy

Liczba cytowań
publikacji według bazy

Web of Science
8
Scopus
7
Publish or Perish
56
Źródło: opracowanie własne podstawie analizowanych baz danych.

Indeks Hirscha
publikacji według bazy

13
14
119

2
2
6

Pozostały dorobek naukowy w ujęciu ilościowym został zaprezentowany w tabeli 4 i scharakteryzowany
w dalszych częściach autoreferatu oraz w Załączniku 5.
Tabela 4. Charakterystyka ilościowa pozostałych osiągnięć naukowych (stan na dzień 12.01.2019)
Wyszczególnienie

Liczba

Udział w projektach o charakterze badawczym

4

Udział w statutowych i własnych tematach badawczych

7

Udział w programach europejskich i międzynarodowych

15

Staże, stypendia w zagranicznych ośrodkach naukowych

5

Staże w krajowych ośrodkach naukowych

2

Staże w praktyce gospodarczej

1

Udział w komitetach naukowych konferencji międzynarodowych

3

Udział w radach naukowych oraz komitetach redakcyjnych czasopism

3

Udział w krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencjach naukowych
Źródło: opracowanie własne podstawie Załącznika 5.
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5.2. Charakterystyka merytoryczna pozostałego dorobku naukowego
Od początku zatrudnienia prowadziłam działalność badawczo-naukową, uczestnicząc w badaniach
własnych oraz statutowych realizowanych w macierzystych Katedrach oraz innych projektach (Załącznik 5,
punkty II.G, III.A, III.M, III.N). W moim dorobku znajduje się łącznie 90 autorskich i współautorskich
publikacji. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych pogłębiałam swoje dotychczasowe
zainteresowania naukowe, a także poszerzałam je o nowe wymiary i perspektywy badawcze, czego
rezultatem jest autorstwo i współautorstwo 74 publikacji (Tabela 2). Niektóre aspekty podejmowanych
badań stanowią kontynuację wcześniejszych rozpoznań, a inne pojawiały się jako nowe pola moich
zainteresowań, stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane luki teoretyczne, empiryczne i metodyczne.
Prezentując swój dorobek naukowy, pragnę podkreślić różnorodność stosowanych przeze mnie metod
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badawczych, a w tym studiów literaturowych, metod ilościowych i jakościowych oraz zastosowanie różnych
podejść badawczych.
Analizując zakres merytoryczny moich dokonań naukowych, można zauważyć trzy wyłaniające się
nurty, które zostały zaprezentowane na rysunku 5.

Rysunek 5. Główne nurty badawcze i rozważane w ich ramach problemy
Źródło: opracowanie własne.
Wiodący jest n u r t

pierwszy

zachowania

konsumentów

na

rynku,

szczególnie w odniesieniu do produktów żywnościowych (rysunek 5). Powstały dorobek w tym obszarze
jest uzupełnieniem problematyki zawartej w monografii i stanowi go 26 autorskich i współautorskich
publikacji (1 samodzielna monografia, 2 monografie wieloautorskie, 19 artykułów, 3 rozdziały oraz 1
publikacja w materiałach konferencyjnych - Załącznik 5, punkty I.A, II.A, II.B). Przedstawione zostały w nim
m.in. wyniki badań eksploracyjnych, które stały się przedmiotem dyskusji również w trakcie konferencji
naukowych. Były to m.in. publikacje: Behavior aspects of Generation Y consumers on the food market,
która ukazała się w Journal of Agribusiness and Rural Development (2017, no. 3(45), s. 497-505),
Innovations of the food products from the perspective of the gen Y consumers opublikowana w Acta
Scientiarum Polonorum. Oeconomia (2014, no. 13(3), s. 17-27), czy też artykuł Attitudes of young
consumers towards innovations on the food market, który się ukazał w czasopiśmie Management (2014,
Vol. 18, no. 1, s. 419-431). W moim dorobku z tego zakresu znajdują się również publikacje dotyczące
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zachowań konsumentów wobec żywności wygodnej, produktów lokalnych i regionalnych np. artykuł
Millennial consumers in the convenience food market opublikowany w czasopiśmie Management (Vol. 22,
no. 1, s. 251-264), znajdującym się w bazie Web of Science. Należy podkreślić, że są to jedne
z pierwszych publikacji naukowych, w których zaprezentowano wyniki badań opracowanych przy
wykorzystaniu analizy korespondencji, dotyczących zachowań nabywczych polskich konsumentów
generacji Y na rynku żywności. Wzbogacają one wiedzę o polskich konsumentach badanej generacji.
Pełniejsza eksploracja zachowań konsumentów pokolenia Milenium na rynku wymagała również analizy
cenionego przez nich kanału dystrybucji, jakim jest handel elektroniczny. Ten aspekt został przedstawiony
m.in. w artykule Online shopping in the opinion of young consumers opublikowanym w czasopiśmie
Management (2013, Vol. 17, no. 1, s. 347-358).
Za istotne osiągnięcie dotyczące tego nurtu zainteresowań naukowych uznaję mój współautorski
artykuł pt. Traditional and regional food as seen by consumers – research results: the case of Poland
opublikowany w czasopiśmie British Food Journal (2018, Vol. 120 Issue: 9, s. 1994-2004), znajdujący się
na liście A MNiSW. W artykule tym zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczące zachowań polskich
konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i regionalnej, zrealizowane na reprezentatywnej zbiorowości
dorosłych liczącej 1067 respondentów. W wyniku postępowania badawczego zidentyfikowano percepcje
oraz motywy nabywania tradycyjnych i regionalnych produktów przez polskich konsumentów. Badaniami
zostali objęci nie tylko przedstawicie generacji Y, ale również pozostałych pokoleń, takich jak X czy Baby
Boomers. Podejście takie umożliwiło zidentyfikowanie zachowań wyróżniających pokolenie Y na tle innych.
Zostały one również wykorzystane do celów porównawczych w innych publikacjach. W nurcie tym
mieszczą się również publikacje będące rezultatem badań empirycznych w zakresie zachowań
konsumentów wobec innowacji na rynku opakowań np. artykuł Consumer Perception of Active and
Intelligent Food Packaging, opublikowany w czasopiśmie Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (2016, nr 4,
s. 138-161), czy też empirycznej weryfikacji informacyjnych aspektów opakowań, czego rezultatem jest
współautorski artykuł Packaging as a Source of Information about Food Products (Elsevier Science
Publishers B. V, Procedia Engineering, Vol. 182, s. 770-779, artykuł znajduje się w bazie Web of Science
oraz Scopus).
Za wiodące publikacje reprezentujące n u r t

pierwszy

zachowania

konsumentów

n a r y n k u uznaję:
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1. Barska, A., Wojciechowska-Solis, J. (2018), Traditional and regional food as seen by consumers –
research results: the case of Poland, British Food Journal, Vol. 120 Issue: 9, s.1994-2004,
(25 punktów wg MNiSW7, czasopismo jest dostępne w bazie Web of Science oraz Scopus).
2. Barska, A. (2018), Millennial consumers in the convenience food market, Management, Vol. 22,
no. 1, s. 251-264, (12 pkt, czasopismo jest dostępne w bazie Web of Science).
3. Barska, A. (2017). Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich
i czeskich konsumentów generacji Y. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 17, z. 1, s. 7-18, (13 pkt).
4. Wyrwa, J., Barska, A. (2017), Packaging as a Source of Information about Food Products.
Elsevier Science Publishers B. V, Procedia Engineering, Vol. 182, s. 770-779, (15 pkt, czasopismo
jest dostępne w bazie Web of Science oraz Scopus).
5. Barska, A., Wojciech M. (2017), Behavior aspects of Generation Y consumers on the food market,
Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 3(45), s. 497-505, (13 pkt).
6. Wyrwa, J., Barska, A. (2016), Konsument wobec opakowań aktywnych i inteligentnych na rynku
produktów spożywczych/ Consumer Perception of Active and Intelligent Food Packaging,
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 138-161, (15 pkt).
7. Barska, A. (2014), Attitudes of young consumers towards innovations on the food market,
Management, Vol. 18, no. 1, s. 419-431, (7 pkt).
8. Barska, A., Wojciech M. (2014), Innovations of the food products from the perspective of the gen. Y
consumers, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, no. 13 (3), s. 17-27, (10 pkt).
9. Barska, A. (2014), Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego, W: Handel
Wewnętrzny w Polsce 2009-2014, Nr 2014, s. 368-385, (6 pkt).
10. Barska, A. (2013), Online shopping in the opinion of young consumers, Management, Vol. 17, no.
1, s. 347-358 (7 pkt).
Drugi nurt moich zainteresowań wynika z aplikacyjnych walorów podejmowanych badań, który należy
uznać za komplementarny do wiodącego, jakim są zachowania konsumenta na rynku. Stanowi go n u r t
uwarunkowania

decyzji

nabywczych

konsumentów

(rysunek 5). Publikacje

mieszczące się w tym nurcie w znacznej większości dotyczą moich wczesnych zainteresowań naukowych.
Stanowi je 28 autorskich i współautorskich publikacji naukowych (16 artykułów, 8 rozdziałów oraz
4 publikacje w materiałach konferencyjnych - Załącznik 5, punkty II.A, II.B).

Punktacja została podana na podstawie Systemu Ewidencji Komputerowej Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego
(http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.publications_author?wp_jezyk=1&wp_pracownik_id=89). Punktacja czasopism w
bazie SKEP jest zgodna z Komunikatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych
wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach obowiązujących w roku publikacji artykułu.
7
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Jako istotny czynnik determinujący zachowania nabywcze konsumentów na rynku produktów
żywności uznaję opakowanie i jego innowacje. Podjęcie tej problematyki wymagało szerokich studiów
literaturowych, m.in. w zakresie opakowań aktywnych i inteligentnych. Ich rezultatem stały się
współautorskie artykuły teoretyczne: Innovations in the food packaging market: active packaging,
opublikowany w czasopiśmie European Food Research and Technology (2017, 243(10), s. 1681-1692),
oraz Innovations in the food packaging market – intelligent packaging – a review, wydrukowany na łamach
Czech Journal of Food Sciences (2017, 35, s. 1-6), są to czasopisma z tzw. listy filadelfijskiej. Dokonany na
ich łamach rozległy przegląd literatury krajowej i zagranicznej w zakresie opakowań aktywnych
i inteligentnych pozwolił na wyjaśnienie ich istoty oraz ocenę stanu rozwoju sektora opakowań
w gospodarkach różnych krajów. Stały się one inspiracją do podjęcia badań empirycznych dotyczących
konsumenckiej świadomości rozwiązań w zakresie opakowań aktywnych i inteligentnych jako istotnego
czynnika warunkującego rozwój sektora opakowań spożywczych, co uzupełnia dokonania w ramach nurtu
pierwszego.
W omawianym nurcie znajdują się także publikacje z zakresu marketingu, choć większość moich
opracowań w tym obszarze sytuuje się w zasadzie na styku działalności marketingowej przedsiębiorstwa
i zachowań konsumentów. Wynika to z faktu, że moje prace dotyczące działań marketingowych są
najczęściej odzwierciedleniem prowadzonych przeze mnie badań na temat zachowań konsumentów,
przedstawiają bowiem praktyczne implikacje wiedzy dzięki nim pozyskiwanej. W rezultacie wiele
przywoływanych opracowań z tego zakresu zawiera fragmenty o charakterze aplikacyjnym. Wyrazem tego
podejścia są badania zachowań konsumentów związanych z percepcją instrumentów i kanałów
komunikacji, np. publikacja pt. The role of Internet in marketing activities aimed at Gen Y consumers,
based on selected regions of Poland, Czech Republic and Slovakia zaprezentowana w czasopiśmie
Economic and Environmental Studies (2015, Vol. 15, no. 2, s. 189-209) czy Komunikacja marketingowa
z młodymi konsumentami na rynku żywności opublikowana czasopiśmie Handel Wewnętrzny (2015, nr 2,
s. 33-44). Zrealizowane w ramach tego nurtu badania w znacznym stopniu wzbogacają również wiedzę na
temat konsumentów na rynku produktów żywnościowych.
Za

wiodące

publikacje

reprezentujące

nurt

drugi

uwarunkowania

decyzji

n a b y w c z y c h k o n s u m e n t ó w uznaję:
1. Barska, A. (2018), Atrybuty produktu żywnościowego a decyzje konsumentów, Handel
Wewnętrzny, nr 3, s. 37-47, (12 pkt).
2. Barska, A., Wyrwa, J. (2017), Innovations in the food packaging market – intelligent packaging –
a review, Czech Journal of Food Sciences, 35, s. 1-6, (20 pkt, czasopismo jest dostępne m.in.
w bazie Web of Science oraz Scopus).
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3.

Wyrwa, J., Barska, A. (2017), Innovations in the food packaging market: active packaging,
European Food Research and Technology, 243(10), s. 1681-1692, (30 pkt, czasopismo jest
dostępne m.in. w bazie Web of Science oraz Scopus).

4. Barska, A. (2015). Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności.
Handel Wewnętrzny, nr 2, s. 33-44, (12 pkt).
5. Barska, A., Śnihur, J. (2015), The role of Internet in marketing activities aimed at Gen Y
consumers, based on selected regions of Poland, Czech Republic and Slovakia, Economic and
Environmental Studies, Vol. 15, no. 2, s. 189-209, (13 pkt).
6. Barska, A. (2013). Zakupy poprzez Internet a bezpieczeństwo konsumenta, Zeszyty Naukowe.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 25, s. 167-178, (6 pkt).
7. Barska, A. (2013). Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów
z Polski, Czech i Słowacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 113-121, (8 pkt).
8. Barska, A., Michałowska, M., Śnihur, J. (2011), Private label of trade networks
and consumers' opinions, Management, 2011, Vol. 15, no 1, s. 213-223, (7 pkt).
9. Barska, A. (2011), Marka w ekspansji na rynki zagraniczne, W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 660 (72), s. 143-154, (6 pkt).
Rezultaty moich badań, dotyczących różnych aspektów zachowań konsumentów na rynku, były
przedmiotem prezentacji i dyskusji w trakcie krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.
Za szczególnie istotne w tym obszarze badań uznaję udział w wydarzeniach:
− The Third Scientific Conference Central European Conference in Finance and Economics
(Herl’any, 2018);
− XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel –
Konsumpcja (Poznań, 2018);
− The International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2018
(Bratysława, 2018);
− XIII International Scientific Conference on Global Problems of Agriculture and Food Economy
(Rogów, 2017);
− Konferencja Naukowa pt. Innowacje na rynku produktów żywnościowych. Konsument – Trendy –
Strategie (Poznań, 2016);
− 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (Białystok,
2016);
− Konferencja Naukowa pt. Zachowania konsumentów na rynku towarów i usług (Gdynia, 2014).
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Nurt

pierwszy

zachowania

konsumentów

na

rynku

oraz

drugi

u w a r u n k o w a n i a d e c y z j i n a b y w c z y c h k o n s u m e n t ó w zajmują wiodące miejsce
w moim dorobku naukowym.
Jako n u r t t r z e c i moich badań należy wymienić r o z w ó j l o k a l n y i r e g i o n a l n y
(rysunek 5). Jest on rezultatem mojej działalności eksperckiej, co zaowocowało 14 przede wszystkim
współautorskimi publikacjami z tego obszaru (2 monografie wieloautorskie, 5 artykułów, 3 rozdziały,
4 publikacje w materiałach konferencyjnych – Załącznik 5, punkt II.B). Powstałe w wyniku prac eksperckich
publikacje są głosem w toczącej się w ostatnich latach w Europie dyskusji na temat działań, które należy
podjąć, aby polityka regionalna była bardziej skuteczna i ukierunkowana na pożądane cele, sprzyjała
spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, a jednocześnie podnosiła konkurencyjność regionów
i odpowiadała na współczesne wyzwania rozwojowe. Zrealizowane w tym zakresie badania pozwoliły
na sformułowanie licznych wniosków aplikacyjnych, wśród których wiodącym jest postulat o konieczności
przeorientowania polityki regionalnej UE. Konieczna jest dalsza ewolucja podejścia zmierzająca
do odejścia od modelu polityki redystrybucyjnej, skupiającej się na przekazywaniu środków regionom
najmniej uprzywilejowanym, w kierunku polityki ukierunkowanej na wykorzystanie potencjałów
endogenicznych
i specyfik poszczególnych terytoriów. W ramach tego nurtu istotne miejsce zajmują publikacje dotyczące
tworzenia w Polsce obszarów funkcjonalnych. Prezentowany na ich łamach dyskurs wzbogaca wiedzę
w zakresie inwestycji terytorialnych czy kryteriów delimitacji obszarów funkcjonalnych, co nadaje artykułom
walory aplikacyjne.
Rozwój moich zainteresowań w tym zakresie był również rezultatem udziału w latach 2011-2013
w międzynarodowym projekcie Urban Creative Poles (European Regional Development Fund and
European Neighbourhood and Partnership Instrument)8 czy Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin
Nadodrzańskich dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego
Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy finansowej nr PL06-05.
Za wiodące publikacje z nurtu badawczego r o z w ó j l o k a l n y i r e g i o n a l n y uznaję:
1. Barska, A., Bielski, I., Choroś-Mrozowska, D., Frejtag-Mika, E., Piekutowska, A., Podstawka, M.,
Rollnik-Sadowska, E., Wiażewicz, J., Wyrwa, J., Zalewski, R.I. (2015), Regionalne aspekty
gospodarki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, (25 pkt).
2. Wyrwa, J., Barska, A., Jędrzejczak-Gas, J. (2017), Integrated territorial investments as a tool
of building the capability of functional areas – illustrated with an example of Poland, Public Policy
Celem projektu była m.in. ocena potencjału przemysłu kreatywnego i kulturalnego w średniej wielkości miastach Regionu
Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym projektu były Niemcy (BTU Cottbus), pozostali partnerzy to Polska (Uniwersytet
Zielonogórski i Miasto Zielona Góra), Szwecja (Linköping), Estonia (Tartu) oraz Litwa (Klaipeda).
8
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and Administration, T. 16, nr 4, s. 567-582, (6 pkt, czasopismo jest dostępne m.in. w bazie
Scopus).
3. Barska, A., Wyrwa, J., Jędrzejczak-Gas, J. (2017), Rynek pracy obszaru funkcjonalnego gmin
nadodrzańskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 47/3, s. 137-148, (9 pkt).
4. Barska, A., Jędrzejczak-Gas, J. (2017), The concept for the development of a functional area
illustrated by the case of the Functional Area of the Oder Communes, Economics and
Management, Vol. 8, iss. 3, s. 25-34, (11 pkt, czasopismo jest dostępne m.in. w bazie Scopus).
5. Barska, A., Wyrwa, J., Jędrzejczak-Gas, J. (2017), Entrepreneurship development as a challenge
to local goverment in the case of the functional area of the Oder Communes, W: Current Problems
of the Corporate Sector 2017, Bratislava: Vydav. Ekonóm, 2017, s. 51-60.
6. Jędrzejczak-Gas, J. Barska, A., Siničáková, M. (2017), Functional areas as an expression
of implementing a new paradigm of regional development. Case study Poland, W: Central
European Conference in Finance and Economics – CEFE 2017. Herl'any, Słowacja, 2017. Košice:
Technical University of Košice, s. 331-340.
Charakteryzując nurt badawczy r o z w ó j l o k a l n y i r e g i o n a l n y, chciałabym również zwrócić
uwagę na moje udziały w konferencjach naukowych, np.:
− 2nd International Scientific Conference Contemporary Issues in Theory and Practice
of Management (Częstochowa, 2018);
− III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego rynku pracy
(Zielona Góra, 2017);
− The International Scientific Conference Current Problems of the Corporate Sector 2017 CPCS
(Ráztočno, 2017);
− 4th International Scientific Conference on „MODERN ECONOMICS” (Wilno, 2017);
− The International Scientific Conference Technical and Economic Problems of Management (Minsk,
2015).
Pozostały dorobek publikacyjny reprezentuje inne nurty moich zainteresowań naukowych, które jednak
miały mniejsze znaczenie w moim rozwoju naukowym.
Podsumowując mój dorobek publikacyjny, pragnę zauważyć, że jest on umiejscowiony
w dyscyplinie ekonomia. Każdy z przedstawionych nurtów moich zainteresowań naukowych jest oparty
na badaniach. Za najbardziej wartościowe w moim dorobku naukowym uznaję:
− udział w dyskursie naukowym dotyczącym zachowań konsumentów na rynku produktów
żywnościowych, w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
38

− opracowanie oryginalnych metod, technik i narzędzi badawczych do identyfikowania
zachowań konsumentów na rynku produktów żywnościowych, co przyczynia się do wzbogacenia
wiedzy w tym obszarze;
− zastosowanie wielowymiarowych, eksploracyjnych metod statystycznych w analizie materiału
empirycznego dotyczącego zachowań konsumenta na rynku;
− opracowanie oryginalnych metod i narzędzi diagnozowania czynników rozwoju lokalnego
i regionalnego, z ukierunkowaniem na instrumenty wsparcia tego rozwoju.
Mój zbiór autorskich i współautorskich publikacji spełnia wymagania stawiane osiągnięciom
naukowym oraz wnosi ważny wkład do rozwoju dyscypliny naukowej ekonomia. Wymienione w Załączniku
5, punkty I.A, II.A., II.B, publikacje wpisują się do dorobku naukowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Są to oryginalne opracowania o charakterze badawczym zamieszczone
w monografiach oraz ogólnopolskich i zagranicznych czasopismach z dziedziny nauk ekonomicznych
(w tym znalazły się trzy publikacje z listy A MNiSW). Prace te zostały wysoko ocenione przez recenzentów.
Wartościowym elementem moich publikacji są wyniki badań. Stanowią one istotny wkład zarówno
w teoretyczny, jak i praktyczny rozwój dziedziny nauk ekonomicznych, ponadto w dużym stopniu
poszerzają wiedzę o analizowanych procesach, pozwalają na weryfikację różnych teorii oraz modyfikację
znanych metod badawczych.
Jak już wspomniano, znaczna część wyników prac badawczych była upowszechniana podczas
konferencji naukowych zorganizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Po uzyskaniu stopnia doktora
uczestniczyłam w 36 konferencjach naukowych zorganizowanych w Polsce i za granicą, prezentując
na nich wyniki dotychczasowych badań oraz uczestnicząc w dyskusjach (szczegółowy wykaz został
zawarty w Załączniku 5, punkty II.I, III.B, a ujęcie liczbowe w tabeli 5).

Tabela 5. Udział w konferencjach naukowych po uzyskaniu stopnia doktora

Z wystąpieniem

Konferencje krajowe
i międzynarodowe,
które obyły się w kraju
19

Bez wystąpienia

12

Charakter udziału

Konferencje zagraniczne
5
0

Źródło: opracowanie własne.
Uzyskane rezultaty badań znalazły duże uznanie wśród autorytetów, a także stanowiły podstawę
do dalszych zaproszeń publikacyjnych. Atutem moich publikacji jest także dyskurs teoretyczny oparty
na szerokich studiach literatury krajowej i zagranicznej. Istotnym efektem prac jest sformułowanie
wartościowych implikacji teoretycznych dla nauki oraz aplikacji praktycznych dla gospodarki.
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Charakteryzując swoją działalność naukową, pragnę również nadmienić, że byłam członkiem Rady
Naukowej następujących Konferencji Naukowych: Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm
(2018), Wyzwania współczesnego rynku pracy (2017) oraz Państwo a gospodarka – wyzwania
współczesności (2016).
Za

swoją

działalność

naukową

byłam

czterokrotnie

nagradzana

przez

JM

Rektora

Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1. Nagroda Zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
(za rok 2017, otrzymana w 2018 roku);
2. Nagroda Zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
(za rok 2016, otrzymana w 2017 roku);
3. Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia za osiągnięcia naukowe
(za rok 2015, otrzymana w 2016 roku);
4. Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia za osiągnięcia naukowe
(za rok 2014, otrzymana w 2015 roku).
W przyszłości chciałabym wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, kontynuując
oraz pogłębiając badania w ramach wymienionych przeze mnie głównych nurtów, tak aby identyfikować
i analizować kolejne zmiany zachodzące w tych obszarach.
5.3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
W dotychczasowej pracy zawodowej staram się nawiązywać współpracę z innymi ośrodkami
i instytucjami naukowymi. W wymiarze krajowym wyrazem tego są:
1. współautorskie publikacje naukowe – jestem współautorką 2 monografii (pt. Regionalne aspekty
gospodarki (2015). Warszawa: PWE oraz Procesy innowacyjne a rozwój regionu (2014). Lublin;
Politechnika Lubelska), 1 rozdziału (pt. Rola internetu w zachowaniach współczesnych
konsumentów, W: Marketing On: siła innowacji (2017)) oraz 1 artykułu naukowego (pt. Traditional
and regional food as seen by consumers – research results: the case of Poland (2018)
opublikowanego w British Food Journal) przygotowanych z naukowcami z innych ośrodków
akademickich, takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Lubelska, Politechnika
Rzeszowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku i inne (Załącznik 5,
punkty II.A, II.B);
2. udział w publikacji pt. Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014 (2014) pod redakcją U. KłosiewiczGóreckiej wydanej przez były Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz monografii
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Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji (2015) wydanej przez Komisję Nauk
Towaroznawczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu (Załącznik 5, punkt IIB);
3. przygotowanie współautorskiej publikacji pt. Metal cluster of the Lubuskie Region – interaction
in the triple helix, W: Innovative regional development: instruments supporting development
of regional institutional links (2013), pod red. M. Bojar, wydanej przez Politechnikę Lubelską.
Przygotowanej w ramach Projektu badawczego NN114 170338 (Załącznik 5, punkt II.B);
4. członkostwo w Radzie Naukowej oraz pełnienie funkcji Redaktora tematycznego Zeszytów
Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Samodzielny Oddział w Zielonej Górze,
(Załącznik 5, punkt III. G);
5. funkcja Członka Komitetu Redakcyjnego Numerów: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Zeszytów
Naukowych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, a od 2018 Członka Rady Programowej
tego czasopisma (Załącznik 5, punkt III. G).
Zrealizowałam dwa staże naukowe, o łącznym wymiarze 5 tygodni, finansowane ze środków
statutowych, w I n s t y t u c i e E k o n o m i k i R o l n i c t w a i G o s p o d a r k i Ż y w n o ś c i o w e j –
P a ń s t w o w y m I n s t y t u c i e B a d a w c z y m w W a r s z a w i e , co pozwoliło mi na pozyskanie
niezbędnych danych wtórnych. Rezultatem mojej współpracy z ww. Instytutem jest udział w cyklicznie
organizowanych konferencjach naukowych w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo
polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” (Załącznik 5, punkt III.L).
W ramach współpracy z innymi ośrodkami oraz jednostkami naukowymi przygotowałam recenzje
artykułów naukowych w języku polskim do czasopisma Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego (2018) oraz w języku angielskim
do czasopism: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (2018), Management (2016), Civil and Environmental
Engineering Reports (2016), Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (2015). Byłam współrecenzentem
monografii Marketing On: siła innowacji (2017) przygotowanej pod redakcją naukową H. Hall, wydanej
przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej (Załącznik 5, punkt III.P).
Podejmowałam również działania w zakresie nawiązania współpracy międzynarodowej,
co ze względu na międzynarodowy charakter moich badań było nieocenionym doświadczeniem.
Zrealizowałam zagraniczne staże naukowe w następujących ośrodkach akademickich:
1. T h e F a c u l t y o f E c o n o m i c s o f t h e T e c h n i c a l U n i v e r s i t y o f K o š i c e –
realizacja dwumiesięcznego podoktorskiego stażu naukowo-badawczego (1.12.2018-31.01.2019)
w ramach konkursu stypendialnego zorganizowanego przez Narodową Agencję Wymiany
Akademickiej. Partnerami programu są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz
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Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej. Opiekun stażu: dr hab. inż.
Anna Bánociová.
2. T h e F a c u l t y o f E c o n o m i c s o f t h e T e c h n i c a l U n i v e r s i t y o f K o š i c e –
miesięczny podoktorski staż naukowo-badawczy w ramach konkursu stypendialnego
zorganizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Partnerami programu
były: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań
i Sportu Republiki Słowackiej (1.10.2017-31.10.2017).
3. I n s t i t u t e o f F i n a n c e a n d E c o n o m i c s o f t h e U n i v e r s i t y o f T y u m e n
– podoktorski staż naukowy (21.08.2017-10.09.2017), dofinansowany ze środków miasta Zielona
Góra w ramach konkursu Kuźnia Kadr Akademickich realizowany przez Stowarzyszenie NaukowoEdukacyjne „TEAM BUILDING”;
4. T e c h n i s c h e

Universitäte

Ilmenau

–

stypendium

uczelni

partnerskiej,

w ramach którego uczestniczyłam m.in. w Der Internationale Sommerkurs für deutsche Sprache
und Kultur (31.07.2004-21.08.2004).
5. U n i v e r s i t é c a t h o l i q u e d e L o u v a i n w B e l g i i (1.06.1997-06.07.1997), staż
naukowy (w ramach PHARE Tempus Joint European Project TEMPUS JEP 07051). Opiekunem
mojego stażu był Profesor Jean-Jacques Lambin.
Uczestnictwo w stażach umożliwiło mi podjęcie współpracy naukowej z pracownikami innych
ośrodków naukowych oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Uczestniczyłam również w seminariach
naukowych oraz kształceniu studentów i doktorantów na goszczących mnie Wydziałach. Dotychczasowa
współpraca umożliwiła mi realizację moich badań pierwotnych, przygotowanie dwóch wspólnych publikacji
oraz trzech wspólnych wystąpień w trakcie konferencji naukowych (Załącznik 5, punkt III.L).
W latach 2011-2013 brałam udział w międzynarodowym projekcie Urban Creative Poles (European
Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)9 (Załącznik 5,
punkt II. G). Uczestniczyłam również w 3 zagranicznych wyjazdach dydaktycznych w ramach programu
Erasmus+, o czym piszę w punkcie 6.1 autoreferatu.
Przygotowałam recenzje artykułów naukowych do zagranicznych czasopism: Entrepreneurship and
Sustainability Issues (2018), Italian Journal of Food Science (2019), British Food Journal (2019), Trends
in Food Science & Technology (2019), Journal of Global Information Technology Management (2013) oraz
materiałów złożonych na konferencję Oxford Retail Futures: Innovation in Retail and Distribution (University
of Oxford, 2014) (Załącznik 5, punkt III.P).
Celem projektu była m.in. ocena potencjału przemysłu kreatywnego i kulturalnego w średniej wielkości miastach Regionu
Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym projektu były Niemcy (BTU Cottbus), pozostali partnerzy to Polska (Uniwersytet
Zielonogórski i Miasto Zielona Góra), Szwecja (Linköping), Estonia (Tartu) oraz Litwa (Klaipeda).
9
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6. Przedstawienie pozostałych osiągnięć
6.1. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska
Zajęcia dydaktyczne, które prowadzę, korespondują ściśle z moją działalnością naukowo-badawczą.
Prowadziłam i prowadzę zajęcia ze studentami pierwszego i drugiego stopnia z następujących przedmiotów:
marketing, zachowania konsumentów na rynku, internacjonalizacja i globalizacja, badania rynkowe
i marketingowe, analiza rynku. Realizowałam zajęcia dydaktyczne również na studiach podyplomowych
na kierunkach zarządzanie systemami przemysłowymi, zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja
i zarządzanie szkołą (realizowane w ramach Grantu MEN), pozyskiwanie i zarządzanie funduszami
europejskimi, gospodarowanie nieruchomościami oraz zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia.
Wspomniany związek prowadzonych przedmiotów z działalnością naukowo-badawczą umożliwia
wykorzystywanie w procesie dydaktycznym wyników badań, przygotowywanie odpowiednich opisów
przypadków.
Ponadto systematycznie doskonalę programy prowadzonych przedmiotów oraz treść zajęć,
uwzględniając w nich nową wiedzę. Dokonuję systematycznej modyfikacji materiałów dydaktycznych.
Wyniki prowadzonych przeze mnie badań literaturowych i empirycznych stanowiły również podstawę
do opracowywania autorskich programów kształcenia do przedmiotów na studiach I i II stopnia oraz
podyplomowych na kierunkach realizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Zachodniej Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej
Górze. Istotną sferą mojej działalności dydaktycznej są prowadzone seminaria dyplomowe (inżynierskie,
licencjackie) i magisterskie. Wypromowałam łącznie 87 prac licencjackich (57 w Zachodniej Wyższej Szkole
Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze oraz 30 na Uniwersytecie Zielonogórskim), 17 prac
magisterskich (Uniwersytet Zielonogórski) oraz 6 inżynierskich (Uniwersytet Zielonogórski) (Załącznik 5, punkt
III.J). Byłam również opiekunem prac podyplomowych.
Moim osiągnięciem w sferze dydaktyki są bardzo dobre i dobre oceny studentów, na co wskazuje
ewaluacja prowadzących zajęcia w ramach procesu oceny jakości kształcenia realizowanego
na Uniwersytecie Zielonogórskim od 2013 roku. Od początku ewaluacji, rokrocznie osiągam średnią ocen
powyżej 4,5.
Brałam udział trzykrotnie w realizacji zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach w ramach
programu Erasmus+ (23.05.2016-27.05.2016, 5.06.2017-9.06.2017, 23.04.2018-27.04.2018), co stało się
również źródłem nowych doświadczeń (Załącznik 5, punkt III.A). Celem moich wyjazdów dydaktycznych
było przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zachowań konsumentów na rynku.
Udział w programie Erasmus+ przyczynił się do wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń na temat metod
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dydaktycznych możliwych do wykorzystania w nauczaniu zagadnień związanych z zachowaniami
konsumentów na rynku. Wyjazdy przyczyniły się do nawiązania relacji, które zaowocowały wspólnymi
przedsięwzięciami realizowanymi pomiędzy uczelnią macierzystą a uczelnią przyjmującą, tj. wspólnymi
publikacjami, aplikacjami wspólnego projektu badawczego, wzajemnym udziałem w konferencjach
naukowych realizowanych w obu uczelniach.
Poprzez działalność dydaktyczną staram się zrealizować następujące cele:
− poszerzyć wiedzę słuchaczy o aktualne koncepcje, modele, metody badań w zakresie
zachowań konsumenta na rynku, marketingu oraz promocji, dostosowując ją do współczesnych
potrzeb otoczenia;
− wzbudzić

i

rozwinąć

u

słuchaczy

potrzebę

ciągłego

rozwoju

oraz

poszerzania

własnej wiedzy, by dzielić się nią z innymi;
− przygotować taką kadrę dla przedsiębiorstw i instytucji, która istotnie przyczyniłaby
się do ich rozwoju;
− pomóc słuchaczom w budowaniu konkurencyjnych postaw na rynku pracy.
W roku 2018 byłam koordynatorem i wykładowcą Akademii e-commerce, projektu realizowanego
z partnerami biznesowymi (eobuwie.pl S.A. Zielona Góra, SAP Polska, CCC S.A./CCC.eu Sp. z o.o.
Polkowice/Warszawa). Projekt adresowany był do studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, prowadziłam liczne szkolenia z zakresu zachowań
konsumenta na rynku, marketingu, technik sprzedaży i badań marketingowych, także internetowych.
Dążąc do pogłębiania swojej wiedzy o kierunkach rozwoju dydaktyki oraz poznania metod warsztatowych
kształcenia możliwych do wykorzystania zarówno w pracy ze studentami, jak przedstawicielami sektora
biznesowego i administracji publicznej, zdobyłam uprawnienia trenera biznesu. Brałam udział jako trener,
wykładowca w licznych projektach szkoleniowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, były
to: Akademia PR-ofesjonalnych umiejętności, Profesjonalny Pracownik, Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych poprzez szkolenia umożliwiające podjęcie pracy kierowcy, Edukacja kluczem aktywności
kobiet czy Specjalista ekonomiczny do spraw Europy Wschodniej (Załącznik 5, III.A, III.F).
Jestem autorką 8 recenzowanych materiałów o charakterze dydaktycznym:
− Skrypty dydaktyczne pt. ABC planowania, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z przedsiębiorcami; Zarządzanie zespołem. Materiały
zostały przygotowane w ramach projektu SPINNET Stworzenie sieci organizacji studenckich
działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego,
łódzkiego, mazowieckiego współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Materiały były dostępne
na stronach internetowych Projektu.
− Autorskie kursy e-learningowe pt. Elementy oferty reklamowej, Elementy sprzedaży reklamy,
Elementy planu medialnego przygotowane według obowiązujących minimów programowych
dla zawodu technik reklamy. Materiały zostały opracowane dla Krajowego Ośrodka Wspierania
Edukacji Ustawicznej i Zawodowej w ramach projektu Model systemu wdrażania i udostępniania
kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. Projekt był współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
− Jestem współautorką materiałów dydaktycznych przygotowanych do książki pod moją redakcją
Reklama wczoraj i dziś, wydaną przez Difin SA w 2016 roku.
W swojej działalności staram się popularyzować wiedzę ekonomiczną, uczestnicząc w realizacji
wykładów w siedzibie uczelni, jak i również licznych placówkach oświatowych, dla młodzieży szkół średnich
w ramach Programu „bUZ” do kariery, MUZ Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski. Biorę udział
w cyklicznej popularno-naukowej imprezie dla mieszkańców województwa lubuskiego pt. Festiwal Nauki
organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski. Festiwal odbywa się nieprzerwanie corocznie od 2004
roku.

W

ramach

festiwalu

przeprowadziłam:

wykłady,

warsztaty,

prezentacje

oraz

quizy.

Moje zaangażowanie w tym obszarze było wielokrotnie docenianie przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą, czego wyrazem są listy gratulacyjne. Angażuję się w proces kreowania przedsiębiorczych
postaw wśród młodzieży akademickiej poprzez współpracę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Zielonogórskiego czy udział w debatach studenckich organizowanych przez Europejskie
Forum Studentów AEGEE. Podejmuję współpracę z licznymi organizacjami społecznymi i placówkami
dydaktycznymi, m.in. z Lubuską Izbą Rolniczą w zakresie propagowania wiedzy ekonomicznej wśród
społeczności wiejskich. Promuję również ideę uczenia się przez całe życie, poprzez udział m.in.
w inicjatywach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze czy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (Załącznik 5, III.I, III.Q).
Kolejnym potwierdzeniem mojej działalności popularyzującej naukę jest obecny udział w Projekcie
realizowanym ze Środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Działalność na upowszechnianie
nauki dotyczącego rozwoju czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe PTE Zielona Góra (umowa
Nr 776/P-DUN/2017 z dnia 15.05.2017). Jestem aktywnie zaangażowana w rozwój tego czasopisma, m.in.
poprzez pełnienie funkcji redaktora tematycznego. Czasopismo systematycznie się rozwija, o czym
świadczy m.in. wynik indeksacji na liście czasopism ICI Journals Master List: ICV 2016=53.22, ICV
2015=39.70 oraz ICV 2017=72.32, co jest również rezultatem mojej pracy.
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6.2. Działalność ekspercka i udział w projektach
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych brałam udział jako ekspert w realizacji wielu projektów
o charakterze zarówno badawczym (badania stosowane), jak i doradczym, współpracując z władzami
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Należy podkreślić, że powstałe
opracowania przygotowywane były na podstawie autorskiej metodyki przy wykorzystaniu podejścia
partycypacyjno-eksperckiego.
Byłam członkiem zespołów realizujących następujące projekty o charakterze badawczo-eksperckim
(Załącznik 5, III.M):
1. Ocena potencjału inwestycyjnego Gminy Świdnica oraz Koncepcja zarządzania terenami
inwestycyjnymi Gminy Świdnica przygotowanych na zlecenie Władz Gminy Świdnica (2017 rok).
Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu w ramach projektu pn.: Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych na terenie gminy Świdnica w ramach osi priorytetowej. Oś 1 – Gospodarka
i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
2. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Żagań na lata 2016-2020 (Przyjęty Uchwałą
Nr XXVIII/93/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 październik 2016 w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Żagań na lata 2016-2020).
3. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich (2015);
Przyjęta Uchwałą Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015 roku,
Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015 roku oraz Uchwałą Rady Gminy
Dąbie Nr X/84/2015.
4. Zintegrowana strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego
Gmin Nadodrzańskich (2015); Przyjęta Uchwałą Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28 października 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015
roku oraz Uchwałą Rady Gminy Dąbie Nr X/84/2015.
5. Strategia rozwoju powiatu zielonogórskiego na lata 2014-2020 przygotowanego na zlecenie
Starosty Powiatu Zielonogórskiego (Uchwała Nr III.20.2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia
30 grudnia 2014 r.).
6. Strategia Rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania na lata 2014-2020. Zespół autorski
powołany decyzją Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Dokument został zatwierdzony
uchwałą Rady Wydziału na posiedzeniu 19 września 2013 roku;
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7. Strategia Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013-2020. Zespół autorski powołany
Zarządzeniem Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dokument został
zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 67 Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku,
w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013-2020;
8. Ekspertyza pt. Prognozy skutków otwarcia na terenie Polskiej Wełny dwóch hipermarketów:
spożywczo-przemysłowego Realu i budowlano-przemysłowego OBI (2002), przygotowana na
zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra.
9. Ekspertyza pt. Prognozy skutków powstania marketu budowlanego Leroy Merlin
o powierzchni 5 tys. m kw., przygotowana na zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra.
W

swojej

aktywności

zawodowej

staram

się

podejmować

działania

zmierzające

do udoskonalania transferu wiedzy z nauki do praktyki gospodarczej. Wyrazem tego było moje
uczestnictwo w licznych projektach i szkoleniach realizowanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (pełen wykaz został zawarty w Załączniku 5, punkt III.A):
− Lubuski Spinacz Biznesu i Nauki (2015), celem głównym projektu było wzmocnienie współpracy
pomiędzy sferą nauki i biznesu na podstawie wzorca niemieckiego, a także podniesienie
kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych;
− Nauka i biznes to dobre połączenie (2013), w ramach którego zrealizowałam 6-miesięczny staż
w przedsiębiorstwie spożywczym, który pozwolił mi na zebranie danych przydatnych w pracach
badawczych. Stworzył również możliwość praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz
nabycia nowych umiejętności;
− Cykl szkoleń dotyczących: Systemów innowacji, Własności intelektualnej oraz Środków
unijnych na lata 2014-2020 w ramach innowacyjnej gospodarki współpraca świata nauki
i biznesu;
− Kompetentny trener wsparciem dla biznesu (2013) – udział w projekcie umożliwił mi uzyskanie
certyfikatu trenera.
Ponadto współpracuję z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.,
Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Uczestniczyłam

jako

wykonawca

(w

charakterze

eksperta,

wykładowcy

czy

trenera)

oraz beneficjent łącznie w 21 projektach o charakterze szkoleniowym, badawczym oraz
popularyzatorskim, finansowanych ze środków krajowych, Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich
(Załącznik 5, punkty II.G, III.A, III.E, III.F, III.M, III.N). Udziały w projektach umożliwiły mi m.in. współpracę z
innymi naukowcami, Jak i praktykami, co było dla mnie ważnym doświadczeniem i źródłem nowej wiedzy.
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Rezultatem tej współpracy są m.in. publikacje naukowe. Ich wkład w mój rozwój naukowy, dydaktyczny i
popularyzatorski został w przedstawiony w poszczególnych punktach charakterystyki moich osiągnięć.
6.3. Działalność organizacyjna
Od początku swojej aktywności zawodowej czynnie uczestniczę w pracy na rzecz mojej macierzystej
Uczelni i Wydziału. Niektóre ze swoich aktywności wymieniam poniżej.
1. Od 1997 roku pełnię funkcję korespondenta wydziałowego pierwotnie do Biuletynu Politechniki
Zielonogórskiej, a następnie po reorganizacji Miesięcznika Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na łamach miesięcznika prezentuję wywiady z przedstawicielami
środowiska naukowego dotyczące problematyki ekonomicznej (wśród moich rozmówców byli m.in.
Profesor G.W. Kołodko, Profesor B. Liberadzki, Profesor L. Balcerowicz i inni) oraz notatki prasowe
dotyczące ważnych wydarzeń z życia macierzystego Wydziału.
2. Byłam

współorganizatorką

licznych

wydarzeń

na

rzecz

środowiska

lokalnego

–

w latach 2009-2018 Festiwalu Nauki, w roku 2013 Perspektywa Maturzysty, czy też cyklicznych
Dni Otwartych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Systematycznie biorę udział w spotkaniach
z młodzieżą szkolną.
3. Od 2012 jestem członkiem wydziałowego zespołu ds. Promocji.
4. W latach 2012-2013 brałam udział w pracach wydziałowego zespołu ds. Krajowych Ram
Kwalifikacji.
5. W 2016 roku byłam w zespole redagującym monografię przygotowaną z okazji 15-lecia Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
6. Uczestniczyłam w zespole organizacyjnym Wyjazdowego Posiedzenia Komitetu Nauk
o Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się na naszym Wydziale
25-26.09.2018.
7. Uczestniczyłam również w pracach 13 komitetów organizacyjnych następujących konferencji
naukowych:
− IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarka światowa – wolny handel czy
protekcjonizm, organizowanej 29.11-30.11.2018 w Zielonej Górze przez Uniwersytet
Zielonogórski i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze;
− III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wyzwania współczesnego rynku pracy, która
odbyła się 30.11-1.12.2017 w Zielonej Górze. Konferencja organizowana była przez
Uniwersytet Zielonogórski i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze;
−

II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Państwo a gospodarka – wyzwania
współczesności, która odbyła się w Zielonej Górze 1.12-2.12.2016. Konferencja
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organizowana była przez Uniwersytet Zielonogórski i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Zielonej Górze;

− Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, lata 1996-2005.
Konferencja

organizowana

przez

Wydział

Ekonomii

i

Zarządzania

Uniwersytetu

Zielonogórskiego.
Wymienić również należy moje zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz rozwoju mojej macierzystej
uczelni. Brałam udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania na lata
2014-2020 oraz Strategii Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013–2020. Przy wykorzystaniu
autorskiej metodyki przygotowaliśmy dokumenty strategiczne zawierające planowane kierunki rozwoju
Wydziału oraz Uczelni. Powierzenie mi przez władze Wydziału i Uczelni tak strategicznych dla ich rozwoju
zadań jest potwierdzeniem wysokiej oceny jakości mojej pracy. Inne moje działania o charakterze
organizacyjnym zostały wskazane w Załączniku 5, punkty III.C, III.G, III.H, III.I, III.Q.
Obok wspomnianych nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność naukową
uzyskałam również dwukrotnie Nagrodę Rektora Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów
Międzynarodowych w Zielonej Górze (w 2007 i 2008 roku). Zostałam odznaczona brązowym medalem
za długoletnią służbę (2015) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016) (Załącznik 5, punkty II.H,
III.D).
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