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Wykład 1: Wprowadzenie do przedmiotu.  
Procedura badań empirycznych



Plan wykładu

Prezentacja prowadzącej, celu przedmiotu, zasad 
zaliczenia. 

Przedstawienie korzyści z udziału w tych zajęciach. 

Przedstawienie zagadnień, jakie będą poruszane na 
poszczególnych zajęciach. 

Prezentacja procedury badania empirycznego. 

Przykłady badań empirycznych realizowanych w ramach 
dyscyplin humanistycznych lub na styku humanistyki i innych 
nauk.



Prezentacja prowadzącej, celu przedmiotu, 
zasad zaliczenia



Prowadząca

dr Ewa A. Rozkosz 
Wydział Filozoficzny UAM 
Pracownia Komunikacji Naukowej 
Scholarly Communication Research Group 

O mnie: http://sc.amu.edu.pl/members/ewa-rozkosz/  

E-mail: ewa.rozkosz@amu.edu.pl 

Konsultacje: tylko po wcześniejszym kontakcie mailowym, we wtorki 
(ul. Międzychodzka 5) lub w inne dni (za pośrednictwem Skype’a) 

Zaintersowania badawcze: ewaluacja nauki, komunikacja naukowa, 
bibliometria, naukometria

http://sc.amu.edu.pl/members/ewa-rozkosz/
mailto:ewa.rozkosz@amu.edu.pl


Informacje o przedmiocie

Informacje o przedmiocie (harmonogram, prezentacje): 
http://humanistyka.amu.edu.pl/metodologia-badan-naukowych/ 

Sylabus (treści kształcenia, lektury):  
http://humanistyka.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/
Metodologia-badań-naukowych-1.pdf  

http://humanistyka.amu.edu.pl/metodologia-badan-naukowych/
http://humanistyka.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-bada%C5%84-naukowych-1.pdf
http://humanistyka.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Metodologia-bada%C5%84-naukowych-1.pdf


Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wspieranie doktorantów w rozwijaniu 
umiejętności korzystania z wyników badań empirycznych, 
projektowania takich badań i ich przeprowadzania.



Lektury

Lektury:  
a) obowiązkowe, 
b) teksty naukowe, które będą przedmiotem analiz podczas 
zajęć, 
c) fakultatywne. 

Lektury są dostępne online z poziomu sieci uczelnianej lub w 
postaci drukowanej w Bibliotece UAM. 

Po każdym wykładzie podam, z którymi lekturami należy się 
zapoznać przed następnym wykładem.



Zasady zaliczenia

1. Zinterpretować wyniki badań 
empirycznych. 

2. Zaprojektować empiryczne badania 
naukowe dbając o rzetelność i 
bezpieczeństwo uczestników oraz 
danych. 

3. Dobrać odpowiednią metodę 
i próbę badawczą do postawionego 
celu naukowego oraz uzasadnić 
swój wybór. 

4. Rozróżniać i opisywać etapy 
w procedurze badań empirycznych.

Egzamin ustny po zakończeniu 
zajęć. Pytania będą miały na celu 
sprawdzenie, czy doktorant potrafi:



Przedstawienie korzyści z udziału w tych 
zajęciach



Idea badań empirycznych

Korzystanie z wyników badań empirycznych

Rozumiem, w jaki 
sposób teoria jest 

odnoszona do 
danych

Rozumiem proces 
operacjonalizacji 

zmiennych i związane 
z tym problemy

Odróżniam wyniki 
badań od ich 
interpretacji



Wnioskowanie

Korzystanie z wyników badań empirycznych

Rozumiem  
(właściwie interpretuję wyniki badań)

Odnoszę się do nich  
w swoich tekstach  

(również teoretycznych)

Buduję swoją wiedzę o świecie oraz 
działam w oparciu o dowody naukowe 

(evidence-based practice [EBP])

Lepiej poruszam się 
w polu badań



Prowadzenie badań

Projektuję badania

Ustalam kolejne 
etapy procesu 
badawczego 

i uzasadniam swoje 
decyzje

Z rozwagą 
wzoruję się na 

badaniach 
innych autorów

Rozwijam własny  
warsztat badacza 

(kompetencje, podejścia, 
narzędzia)

Poznaję 
warsztaty 
różnych 
badaczy



Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one

Znam aktualne badania naukowe w moim polu. 
Umiem stosować metody zastosowane w tych badaniach. 
Dowiodłem(am), że znam te metody w swoich publikacjach.

Mogę teraz zaproponować nowe podejście/metody/narzędzia 
dla tego pola.

A może nie musisz…



Umiejętności badawcze 
ukierunkowują sposób 

zadawania pytań.

Czy X wiąże się z Y? 
Czy X wpływa na Y? 

Projektując badania  
nie należy skupiać się na 

ulubionych metodach. 

Jakie jest podejście Z do X i Y?



Przedstawienie zagadnień, jakie będą 
poruszane na poszczególnych zajęciach



Wykaz tematów

Przegląd literatury. 

Konstrukcja przedmiotu, problemu i celu badań. 

Materiał badawczy. 

Operacjonalizacja zmiennych. 

Populacja a próba. 

Wybór metody w badaniach empirycznych.



Wykaz tematów

Metody ilościowe. Wprowadzenie. 

Metody ilościowe. Statystyki opisowe. 

Metody ilościowe. Testowanie hipotezy. 

Metody jakościowe. Podejście oparte na teorii. 

Metody mieszane.



Wykaz tematów

Zadania wspierające badania właściwe (badania pilotażowe, 
dziennik badawczy, określenie autorstwa). 

Rzetelność, bezpieczeństwo i etyka. 

Prezentacja wyników badań. Podsumowanie przedmiotu.



Przykłady badań empirycznych 
realizowanych w ramach dyscyplin 

humanistycznych lub na styku  
humanistyki i innych nauk



Historia mówiona / socjologia

Gromadzone relacje świadków historii. Często 
przeprowadza się wywiady biograficzne. Wywiady te 
traktowane są jako tzw. źródła historii mówionej. 

https://link.springer.com/book/10.1057/9780230101395 

https://www.tandfonline.com/toc/uohr20/current  

https://wrhm.pl/wrhm 
https://wrhm.pl/wrhm/article/view/9/6 

https://link.springer.com/book/10.1057/9780230101395
https://www.tandfonline.com/toc/uohr20/current
https://wrhm.pl/wrhm
https://wrhm.pl/wrhm/article/view/9/6


Humanistyka cyfrowa – badania korpusowe

Budowane są duże korpusy tekstów oraz narzędzia do ich 
analizy ilościowej. 

  
http://clarin-pl.eu/wp-content/uploads/2017/02/CLARIN-
Badanie-pra-sy-i-ChronoPress_piatek_potok1-16.15.pdf 
http://clarin-pl.eu/pl/o-projekcie/clarin-pl/  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=415940 

http://clarin-pl.eu/wp-content/uploads/2017/02/CLARIN-Badanie-pra-sy-i-ChronoPress_piatek_potok1-16.15.pdf
http://clarin-pl.eu/wp-content/uploads/2017/02/CLARIN-Badanie-pra-sy-i-ChronoPress_piatek_potok1-16.15.pdf
http://clarin-pl.eu/pl/o-projekcie/clarin-pl/
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=415940


Badania kulturoznawcze / socjologiczne

Wypracowana została nowa metoda analizowania zjawisk 
społecznych. Badaniom poddano dokumenty osobiste 
(autobiografie, listy, pamiętniki) polskich emigrantów ze 
Stanów Zjednoczonych. 

Przykłady:  
Thomas W. I., & Znaniecki F. (1922/1976). Chłop polski w 
Europie i Ameryce (Tom 1–5). Warszawa: Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza. 



Badania pielgrzymów teologiczne / socjologiczne

Badania pielgrzymów oparte na wywiadach, obserwacjach, 
analizie dokumentów, w tym wiadomości od organizatorów. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0160738308000583   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738308000583
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738308000583


Prezentacja procedury badania 
empirycznego
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Zespół

Emanuel Kulczycki (Polska) 

Ewa A. Rozkosz (Polska) 

Tim C. E. Engels (Belgia) 

Raf Guns (Belgia) 

Marek Hołowiecki (Polska) 

Janne Pölönen (Finlandia) 

                        



Etykietowanie  
książek naukowych 



Europa Zachodnia / USA



Europa Wschodnia



Belgia, Finlandia



Peer-review label 
(Finlandia)

2 recenzentów wybranych przez 
redakcję, posiadają stopień 
doktora / są ekspertami, 
kryteria oceny książki naukowej, 
autor otrzymuje recenzje, 
promowanie wskazanych zasad 
recenzowania i rzetelności 
naukowej, 
archiwizacja procesu oceny, 
przejrzyste procedury.

Guaranteed Peer Reviewed 
Content (Belgia)

minimum 2 recenzentów, 
procedura recenzji oparta na 
międzynarodowych standardach, 
archiwizacja procesu oceny, 
potwierdzenie, że recenzent 
dokonuje autoryzacji książki.

Procedury wydawcy są oceniane / kontrolowane,
co umożliwia wydawcom posługiwanie się etykietą.
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Czemu służy peer-review label? 

Wysokie standardy oceny książek naukowych przez wydawnictwa. 

Dostępność standardów oceny książek naukowych. 

Odróżnienie książek zrecenzowanych od nierecenzowanych przez ich 
odbiorców / w systemie finansowania nauki opartym o osiągnięcia (PRFS). 

Łatwiejsza ewaluacja humanistyki i nauk społecznych, gdzie książki 
naukowe stanowią ważny kanał komunikacji. 

Pisemne zobowiązanie wydawcy do zachowania standardów oceny 
książek naukowych (np. umowa z Flemish Publishers Association 
                                                                         (Verleysen, Engels, 2013) 

Zwiększenie prestiżu lokalnych wydawców (Borghart, 2013). 

                        



Procedura badań
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Cel badań

Celem badań jest poznanie i opisanie procesu podejmowania 
przez polskich wydawców decyzji o wydawaniu (zatwierdzaniu 
do publikacji) książek naukowych oraz roli oceny koleżeńskiej 
(peer-review) w tym procesie.

Twierdzenie: 

Występujący w polskich książkach naukowych sposób oznaczania 
autorstwa recenzji można uznać za formę peer-review label.



Otwarte etykietowanie 
książek w Polsce

Etykieta (peer-review label)  
książek w Finlandii i Belgii

=?

praktyka społeczna skodyfikowane zasady

Recenzenci 
Jan Kowalski 
Anna Nowak



Schemat badań

wywiady z wydawcami 
(n = 20)

wywiad pilotażowy 
z wydawcą 

etap I

ankieta z autorami (n = 600) 
i ankieta z recenzentami  

(n = 600 // n = 1200)

wywiad pilotażowy 
z autorem i recenzentem

etap II

ankieta pilotażowa dla 
autora i recenzenta 

1

2

3

4

(podejście mieszane)



wywiady z wydawcami 
(n = 20)

Cel: poznanie i opis praktyk ewaluacji książek 
przez wydawców naukowych. 

Próba: 20 wydawców spośród 44 (1%) 
największych największych wydawców. 

Gromadzenie danych: wywiad częściowo 
ustrukturyzowany. 

Analiza: testowanie twierdzeń dotyczących oceny  
i etykietowania monografii naukowych



wywiady z wydawcami 
(n = 20)

1. Otwarta etykieta potwierdza, że manuskrypty są 
poddawane recenzji. 

2. Manuskrypty monografii są recenzowane przez 
specjalistów posiadających stopnie naukowe. 

3. Wydawca dostarcza recenzentom kryteriów oceny. 

4. Wydawca przekazuje recenzje autorom. 

5. Wydawca uzyskuje od recenzentów zgodę na 
etykietowanie. 

6. Wydawca archiwizuje proces recenzowania.

Testowane twierdzenia



ankieta z autorami (n = 600) 
i ankieta z recenzentami  

(n = 600 // n = 1200)

Cel: sprawdzenie, czy twierdzenia wydawców 
o praktykach ewaluacji książek są 
potwierdzane przez autorów lub recenzentów. 

Próba: 600 autorów książek oraz 875 
recenzentów tych książek. 

Gromadzenie danych: ankieta online. 

Analiza: weryfikacja twierdzeń wydawców.



Wyniki



Tak: wszyscy wydawcy

1. Otwarta etykieta potwierdza, że manuskrypty są poddawane recenzji.

„[P]otwierdzamy na zewnątrz, że książka jest zrecenzowana, ma charakter 
naukowy" (W11).

„[T]eraz to wynika z pewnych kryteriów formalnych, książka musi być 
recenzowana by była punktowana jako monografia, i teraz recenzentów 
oznacza się na czwartej stronie" (W1).

Tak: 96% autorów 

Nie / Nie wiem: 4% autorów



2. Manuskrypty monografii są recenzowane przez specjalistów 
posiadających stopnie naukowe.

„[P]rawo do recenzji u nas książek naukowych mają samodzielni pracownicy 
naukowi” (W194). 

„[N]am chodzi o to, żeby on się zajmował i był jak najbliżej tego 
tematu” (W165).

Tak: wszyscy wydawcy Recenzent posiada stopień naukowy: 100% 
recenzentów 
 
Recenzent wysoko ocenia adekwatność swoich 
kwalifikacji do oceny: 94% recenzentów



Tak: 13 wydawców 

Nie: 7 wydawców

3. Wydawca dostarcza recenzentom kryteriów oceny.

„[M]y umowę zawieramy zlecenie i tam jest, czego oczekujemy od recenzji […] 
żeby te recenzje były porównywalne, żeby nie było tak, że ktoś napisze [tylko - 
przyp. autorów] mnie się książka podoba, proszę wydać” (W6).

„Jak mówię, ten zakres [kryteria oceny - przyp. autorów] zostawiamy 
fachowcom, fachowcy niech odpowiadają za zakres książki” (W56).

Tak: 48% recenzentów 

Nie: 52% recenzentów



Tak: wszyscy wydawcy

4. Wydawca przekazuje recenzje autorom.

„[J]ak ta recenzja przychodzi, to ją oczywiście czytamy tutaj, analizujemy, 
informujemy autora, że przyszła recenzja, no i po prostu dajemy mu” (W92).

„[R]ecenzje są przekazywane autorom, bo autorzy pracują na recenzjach 
później” (W74).

Tak: 98% autorów 

Nie: 2% autorów



Tak: 4 wydawców 

Nie: 16 wydawców

5. Wydawca uzyskuje od recenzentów zgodę na etykietowanie.

"[Umieszczenie zgody na umieszczenie nazwiska - przyp. autorów] jest 
elementem naszej umowy, a bez umowy nie, nie zamieszczamy żadnych 
[nazwisk - przyp. autorów], znaczy nie korzystamy z recenzji" (W123).

„[Recenzent - przyp. autorów] zgadzając się na wykonanie recenzji, zgadza 
się na opublikowanie, czy potwierdzenie swoim nazwiskiem jakości publikacji 
na stronie” (W129).

Tak: 83% recenzentów 

Nie / Nie wiem: 17% recenzentów



Tak: wszyscy wydawcy

6. Wydawca archiwizuje proces recenzowania.

„[K]ażda wydawana książka ma swoją teczkę (…) w tej teczce są wszystkie 
dokumenty, które są od początku procesu wydawniczego do końca” (W224), 

„[W]szystkie recenzje są archiwizowane w ramach projektu, więc dopóki jest 
teczka projektu” (W237).



Wnioski i rekomendacje
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Otwarte etykiety w polskich książkach potwierdzają, że książki były 
ocenione, a wydawca kontrolował proces oceny. Można więc uznać 
je za formę peer-review label. 

Otwarte etykiety można wykorzystywać do weryfikacji „naukowości” 
książki, a dzięki temu w ewaluacji instytucji i osób (np. awansach 
naukowych). 

Otwarte etykiety wspierają ewaluację monografii opartą o zasadę 
dziedziczenia prestiżu. 

ale…

Brak sformalizowanych kryteriów sprawia, że niektórzy wydawcy 
swobodnie podchodzą do kontroli pełnego procesu oceny, np. nie 
dostarczają kryteriów oceny. 

Wydawcy zazwyczaj nie uzyskują zgody na etykietowanie, gdyż 
zgodę traktują jako domyślną i wynikającą z zakorzenionej praktyki.

Wnioski
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Opracowanie i przestrzeganie (przy każdym manuskrypcie) 
sformalizowanych procedur oceny manuskryptów monografii. 

Większa kontrola procesu oceny przez wydawcę (np. 
nieprzyjmowanie do publikacji książek „już ocenionych”, dostarczanie 
kryteriów oceny). 

Wzmocenienie procesu oceny poprzez: (1) wymaganie od autora 
pisemnej odpowiedzi na recenzje, (2) obligatoryjną ponowną ocenę 
manuskryptu przez recenzenta po wprowadzeniu poprawek przez 
autora. 

Wypracowanie w społeczności uznanych wydawców książki 
naukowej nowej etykiety (peer review label) jako formy 
certyfikatu potwierdzającego posiadanie i przestrzeganie 
określonych procedur oceny.

Rekomendacje



Podsumowanie



• Przedmiot ukierunkowany jest na rozwinięcie 
kompetencji w zakresie korzystania, projektowania 
i przeprowadzania badań empirycznych. 

• Treści kształcenia, harmonogram i prezentacje 
dostępne są on-line. 

• Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. 

• Należy na bieżąco czytać lektury.

Podsumowanie



Lektury do przeczytania 
na kolejny wykład

Fakis, A., Hilliam, R., Stoneley, H., 
Townend, M. (2014). Quantitative 
Analysis of Qualitative Information 
From Interviews: A Systematic 
Literature Review. Journal of 
Mixed Methods Research, 8(2), 
139–161. https://doi.org/
10.1177/1558689813495111 

Creswell, J. (2014). Research 
Design: Qualitative, Quantitative, 
and Mixed Methods Approaches 
(wyd. 4). Thousand Oaks, CA: 
Sage.  
 
Part I. Chapter 2. Review of the 
Literature  
(pol: Część I. Rozdz. 2. Przegląd 
literatury)



books by REVA 

chart by Fengquan Li from the Noun Project 

Communication by Makarenko Andrey 

Crow by Georgiana Ionescu from the Noun Project 

Crow by Val B. Mina from the Noun Project 

directions by Symbolon from the Noun Project 

interview by visual language from the Noun Project 

Survey by Iconika 

Workflow by Anna Sophie from the Noun Project

Wykorzystane grafiki (CC BY) z serwisu Noun Project
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Dziękuję
sc.amu.edu.pl 

kontakt: ewa.rozkosz@amu.edu.pl

mailto:ewa.rozkosz@amu.edu.pl

