
ZaIcznik nr 2 do Protokoki nr 2 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, lnformacji i Bibliologii UW z dnia 28 wrzenia 2016 r.

Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 28 wrzenia 2016 r.

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk spolecznych
w dyscyplinie nauki o mecliach dr Joannie Mikosz.

Na podstawie art. 1 8a, ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukcmych I tytule
naukowym oraz o stopniach I tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z zm.) uchwala sic,
co nastçpuje:

§ 1.

Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, po zapoznaniu sic z uchwahi
komisji habilitacyjnej zawierajc opiniç w sprawie odmowy nadania stopnia doktora
habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz pelnq dokumentacj postçpowania habilitacyjnego,
w tym z recenzjami osigniçé naukowych, odmawia nadania dr Joannie Mikosz stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk spolecznych, w dyscyplinie nauki o mediach.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi zahicznik do uchwaly.

§3.

Glosowanie nad niniejsz uchwala przeprowadzono w trybie tajnym.

§4.

Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia.



Zalcznik do uchwaiy Rady Wydzialu
Dziennikarstwa lnformacji i Bibliologii UW

z dnia 28 wrzenie 2016 roku

UZASADNIENIE
1. Tred podjetej uchwaly jest zbiena z konkluzjami zawartymi w recenzjach dorobku naukowego i

aktywnoci naukowej, sporzdzonymi przez troje recenzentów oraz z opini zawart w uchwale
Komisji habilitacyjnej.

2. Dorobek naukowy dr Joanny Mikosz plasuje sic w zakresie badawczym dyscypliny nauki o mediach.
3. Osigniçeie naukowe w postaci monografli, zatytiJowanej: Sposobypromocji wspólczesnejpolskiej

prasy drukowanej, w zwi4zku z licznymi jej mankamentami, a wród nich przede wszystkim z:

• nieprecyzyjnym okre1eniem celu i zakresu badañ,

• brakiem hipotez badawczych,

• brakiem ustalonej perspektywy teoretycznej w zakresie nauk o mediach, modeli
teoretycznych, typologii prasy,

• znikomym odwolywaniem sic do metodologii medioznawczej i nauki o komunikowaniu,

• niecis1ociami merytorycznymi i formalnymi oraz brakiem okre1enia podstawowych pojç,

• nierzetelnq analiz4 danych statystycznych,

• niedostatkami w zakresie wykorzystania literatury przedmiotu w postaci prac kluczowych w
badaniach ekonomiki mediów,

• brakiem osadzenia oceny obecnego stanu poiskiego rynku prasy w kontekcie europej skim,

• niezrealizowaniem zadekiarowanych we wstçpie pracy badañ i znikomoci materiau
empirycznego,

• malo precyzyjnym jçzykiem opisu i publicystycznym stylem, a take pozostale elementy
dorobku naukowego, wrOd nich w szczego1noci:

— posiadajcy blçdy terminologiczne, przeg1dowy, pozbawiony walorów orygina1noci
podrçcznik dia studentów anglojçzyeznych Pt. Journalism, Media and Advertising in
Poland — Selected Issues,

• interesujce, lecz pozbawione waciwej podbudowy teoretycznej artykuly powiccone
poiskiemu rynkowi prasowemu,

• inne prace o eharakterze deskryptywnym, posiadajce walory dokuinentacyjne, Iecz
jednoczenie liczne uchybienia w zakresie literatury przedmiotu I podstaw teoretycznych nauk
o mediach,\udzial wjednej konferencji miedzynarodowej w Lodzi oraz dwóch na Lotwie, me
wnosz znacznego wkladu Habllitantki w rozwój dyscypliny nauki o mediach.

4. Dorobek w zakresie dzia1a1noci dydaktycznej, organizacyjnej I popularyzatorskiej
oraz wspólpracy micdzynarodowej, obejmuj4cy m.in. takie elementyjak:

• pelnienie funkcji koordynatora Programu Erasmus i 19 wyjazdów stypendialnych w ramach
tego Programu,

• brak danych w sprawie realizacji wiçkszoci z kiyteriów oceny dorobku,

• zaanga±owanie w pracç dydaktyczn4, w tym promotorstwo prac licencjackich i magisterskich,

• autorstwo podrçcznikow i skryptOw dia studentów wiadczy o ocenionej pozytywnie,
zrónicowanej, lecz nierównej aktywnoci organizacyjnej i popularyzatorskiej, z
jednoezesnymi brakami w zakresie wspólpracy miçdzynarodowej, co nie pozwala w peni i
jednoznacznie pozytywnie ocenié aktywnoci zawodowej Habilitantki.


