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Przedłożona rozprawa doktorska składa
się z siedmiu rozdziałów,
wstępu i zakończenia
zawierającego główne ustalenia i wnioski. Części
merytorycznej towarzyszą: bibliografia,
spisy tabel i rysunków. Istotną część
pracy stanowi osobno wydrukowany i oprawiony
zalącznik zawierający szczegółowe
transkrypcje przeprowadzonych wywiadów
jakościowych. Objętość pracy wynosi 288
stron, w tym 270 stron merytorycznego tekstu.
Ilustracja tekstu obejmuje 29 rysunków
oraz 28 tabel. Osobno wydrukowany załącznik
zawiera 173 strony.
Głównym obszarem badawczym podjętym w
pracy jest problem wykorzystania
intuicji w podejmowaniu eksperckich decyzji
w sytuacji braku oczywistych faktów i próba
budowy modelu wykorzystującego intuicję w takich
okolicznościach. Rozważania bazują na
dotychczasowym dorobku nauk ekonomicznych
( w tym ekonomii behawioralnej i
zachowania organizacyjnego), a także w
wybranym i uzasadnionym kontekście
psychologii,
w zakresie
podejmowania decyzji w ramach organizacji. W
rezultacie tematyka pracy
wpisuje się w obszar dziedziny nauk
ekonomicznych, ze wskazaniem jako dyscypliny
zarządzania.
1.

Sposób postawienia izakres problemu

badawczego
Uzasadnienie wyboru przedmiotu badań
Autorka omawia we wstępie do
pracy. Z podanymi
argumentami wyboru problemu badawczego
recenzent w pełni się zgadza. Są one
wystarczająco przekonywujące. Zgodnie z
naczelnym przesłaniem i naturą badań naukowych
Autorka, zdaniem recenzenta, ma
prawo do samodzielnego, zgodnego z własną
wiedząi

przekonaniami, formułowania określonych tez i twierdzeń zgodnych
z zasadami prowadzenia
badań naukowych.
Lektura pracy pozwala na stwierdzenie, że
jej tytuł został sformułowany
jednoznacznie, w sposób zrozumiały, z jednoczesnym
zasygnalizowaniem podjętego
problemu badawczego. Można też dodać, że dobór
problematyki i i jej aktualny temat
stanowią silną stronę recenzowanej pracy.
Praca dotyczy ważnego problemu o istotnym znaczeniu
teoretyczne-poznawczym a
podjęta tematyka jest również istotna z praktycznego
punktu widzenia. Wiele
podejmowanych decyzji charakteryzuje się zazwyczaj
znaczną złożonością i unikatowością.
i
Praktyka badania dotyczące podejmowania decyzji wskazują, że
efektywne kierownictwo,
wobec ograniczeń czasowych, informacyjnych i konieczności
podejmowania wielu szybkich i
niesztampowych decyzji, coraz częściej wykorzystuje intuicję,
odchodząc od tradycyjnego
procesu podejmowania decyzji opartego wyłącznie na racjonalnej analizie.
Rezultatem
takiego podejścia związanego z podejmowaniem decyzji
jest rosnące zainteresowanie
intuicją, także jako przedmiotem badań. Należy
przy tym dodać, że intuicja, jako zdolność
umysłu, nie jest do końca rozpoznana i stanowi jeden z
najsłabiej zdefiniowanych elementów
kapitału ludzkiego. Stąd w literaturze z zakresu zarządzania (a także
psychologii i socjologii)
nie ma jednej, uniwersalnej i ogólnie
uznawanej definicji intuicji. Różnice między
do
podejściami
definicji intuicji wynikają przede wszystkim z lokalizacji przebiegu
procesu
intuicyjnego (proces zachodzący w ramach świadomości lub
podświadomy) Zróżnicowane
jest także podejście badaczy odnośnie do roli intuicji w
podejmowaniu decyzji, gdzie

dominują dwa poglądy: podejmowanie decyzji zorientowane na
intuicję oraz integrujące
podejście racjonalne i intuicyjne, zwane modelem podwójnego
procesu. Takie zróżnicowanie
podejścia do zrozumienia samego pojęcia intuicji, jak i zakresu jej
wykorzystania, stanowiło
niewątpliwie spore wyzwanie dla Autorki w procesie dokumentowania
przyjętych hipotez,

jak

budowy zamierzonego modelu podejmowania decyzji
przez ekspertów w sytuacji braku
kluczowych danych. Przy czym, jak słusznie zauważa Autorka,
prace dotyczące zjawiska
wykorzystania intuicji wciąż są na etapie dochodzenia do bardziej
kompleksowych i
pogłębionych opracowań. Tym samym podjęte przez Autorkę badania
są Ważnym krokiem
służącym wypełnieniu luki badawczej i weryfikacji istniejących poglądów i
wyników badań.
Przyjęty w pracy cele główne (poznawczy, metodyczny i praktyczny)
oraz hipotezy
zostały sformułowane w sposób jasny i zrozumiały oraz zasadny.
Są ściśle powiązane z
tytułem pracy. Autorka przekonywująco przedstawiła dobrze
teoretycznie podbudowane
i

uzasadnienie prowadzonych badań, głównych założeń, celów i hipotez. Ułatwia to dokonanie
oceny, czy poczynione założenia, cele i hipotezy zostały w opracowaniu zrealizowane.
2. Dobór metod badawczych

Istotnym sprawdzianem naukowości pracy jest znajomość i trafność doboru metod
badawczych. Mają one zapewnić wysoką jakość i wiarygodność uzyskanych
wyników. W
ocenianej pracy zastosowano dedukcyjny sposób dochodzenia do twierdzeń
oraz hipotez i ich
uzasadnień. Proces analizy dotyczył przeglądu i krytycznej
oceny koncepcji oraz modeli
i
podejmowania decyzji roli w tym procesie intuicji przedstawianych w pracach teoretyków
oraz w wynikach wcześniejszych badań. Natomiast synteza znalazła zastosowanie
przy
konstruowaniu modelu podejmowania decyzji przez ekspertów w
sytuacji braku kluczowych
danych.

Ważnym elementem postępowania badawczego są własne badania empiryczne
Autorki przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Belgii i Polsce z
wykorzystaniem metod
stosowanych w ramach CTA (Cognitive Task Analysis) stanowiącej zestaw narzędzi i technik
wykorzystywanych dla

określenia wiedzy

i

umiejętności poznawczych, wymogów
intelektualnych dla realizacji celu, zwłaszcza w sferze rozwoju systemów eksperckich.
Jednym z narzędzi stosowanych w ramach CTA jest metoda CDM (Critical Decision
Method)
wykorzystywana
m.in. w badaniu wiedzy eksperckiej pozyskiwanej w
procesie
podejmowania decyzji z wykorzystaniem posiadanej przez nich wiedzy niejawnej.
Badanie

przeprowadzone

przez

Autorkę

było

badaniem

jakościowym

z

wykorzystaniem de facto studium przypadku (chociaż do tego ostatniego terminu Autorka
się
nie odnosi i go explicite nie używa) Z uwagi na
efemeryczny charakter intuicji większość
badań empirycznych prowadzonych w tym obszarze ma charakter
jakościowy a ich celem jest
odtworzenie intuicyjnego procesu myślowego
poprzez introspekcję rozważań decydenta
.

dokonywaną

w

formie

pogłębionych

wywiadów

przeprowadzanych z osobami
podejmującymi decyzję (badania o charakterze ilościowym pozostają
wciąż w formie
koncepcyjnej). Autorka wykorzystała celowy (nielosowy) dobór próby
(określany również
jako teoretyczny dobór przypadków), której Wybór przekonywujące
uzasadnila, przy czym
należy równocześnie pamiętać, że wszelkie wnioski
wysuwane na podstawie uzyskanych
wyników muszą ten element uwzględniać. Liczebność badanej
grupy (19 osób) jest zbliżona
do liczebności grup objętych badaniem
przez badaczy zajmujących się podobną
problematyką, tj. badaniami dotyczącymi wykorzystania intuicji w obszarze
zarządzania (np.
Hensman i Sadler-Smith ~ 15 osób; Woiceshyn ~ 19
osób). W postępowaniu badawczym

wykorzystującym studium przypadku w celu zapewnienia wiarygodności
rezultatów
badawczych sięga się po różne źródła danych (tak, aby
przypadki przedstawiały co najmniej
różne okoliczności). Warunek ten spełniają także badania
prowadzone przez Autorkę poprzez
wykorzystanie dla przeprowadzenia badań zróżnicowanych
instytucji: policji, klinik
medycznych oraz agencji typu „head hunters”.
Istotnym elementem postępowania badawczego
są studia literaturowe. Autorka
przeprowadziła dogłębne i aktualne studia literaturowe,
wykorzystując poza kilkoma
pozycjami, głównie literaturę anglojęzyczną. Literatura została dobrana
prawidłowo, jest
bogata i zróżnicowana (problematyka intuicji obok
opracowań z zakresu zarządzania, to także
studia Z zakresu psychologii i socjologii). Szkoda
tylko, że nie wspomniała w ocenie
dotychczasowego dorobku odnoszącego się do roli intuicji w
podejmowaniu decyzji prac
polskich teoretyków, takich na przykład jak: S. Tokarski, K. Kowalewski
czy W. Jędrzejczyk.
3. Uklad i treść pracy

Oceniając układ pracy można stwierdzić, że Autorka
wykazała się logiką ujęcia
strukturowego. Treści poszczególnych rozdziałów tworzą spójny i
logiczny ciąg myślowy. W
przyjętej numeracji rozdziałów Wprowadzenie stanowi rozdział
pierwszy i zawiera
uzasadnienie wyboru problemu badawczego oraz krótki
opis zawartości rozprawy. Rozdziały
i
drugi
trzeci stanowią podbudowę teoretyczną
związaną z prowadzonymi badaniami,
natomiast rozdziały czwarty i piąty omawiają cel
badań, pytania badawcze i hipotezy
(rozdział czwarty) oraz przyjętą w pracy metodę badań
(rozdział piąty). Rozdział szósty
poświęcony został szczegółowej analizie poszczególnych
przypadków przeprowadzonego
badania jakościowego, natomiast rozdział
siódmy zawiera omówienie wyników badań.
Rozdział ósmy poświęcony został podsumowaniu
badań, konstrukcji modelu podejmowania
decyzji przez ekspertów w sytuacji braku
oczywistych faktów oraz weryfikacji hipotez.
Rozważania zawarte w rozprawie kończy rozdział
dziewiąty zawierający autorskie wnioski
wynikające z przeprowadzonych badań.
Po wystarczającym, w rozdziale
pierwszym, uzasadnieniu przedmiotu badań w
,

rozdziale drugim Autorka analizuje poglądy
wyjaśniające proces podejmowania decyzji Z
uwzględnieniem roli, jaką intuicja pełni w tym procesie. Rozdział
składa się z pięciu logicznie
ze sobą powiązanych części. W pierwszej
przeprowadzona została krytyka stworzonego
przez
Simona paradygmatu racjonalnego wyboru. Jest
ona podstawą do przedstawienia w następnej
części nowych poglądów powstałych w ramach
podejścia do zachowania organizacyjnego,
dotyczących podejmowania decyzji, gdzie główny nacisk
położony jest na rozpoznawanie
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przez człowieka problemów, motywację do podejmowania
decyzji — z uwzględnieniem teorii
czterech dążeń leżących u podstaw
motywacji oraz roli emocji i intuicji w podejmowaniu
decyzji. W pkt. 2.2.5 Autorka
przyjmuje za wymienionymi badaczami określoną
definicję
intuicji, do czego ma prawo. Warto jednak
zauważyć, że w literaturze z zakresu zarządzania
oraz psychologii spotyka się różne definicje
tego terminu i nie występuje jedna, ogólnie
przyjęta definicja, a różnice poglądów
wynikają w znacznej mierze z uznawania
przez część
badaczy, że jest to świadomy
proces myślowy, gdy pozostali traktują intuicję
jako proces
podświadomy. W przyjętej przez Autorkę
definicji jest to proces nieświadomy i wobec
istniejących różnic w definiowaniu intuicji
warto było na tą kwestię zwrócić
uwagę i przyjętą
interpretację uzasadnić. W części
trzeciej Autorka dokonała syntetycznego, dobrze
oddającego istotę, przeglądu trzech podejść
odnoszących się do racjonalności podejmujących
decyzję. W czwartej części
zaprezentowana zostala koncepcja
procesowych teorii
podejmowania decyzji wyjaśniających
rozwój interakcji między rozumowaniem
intuicyjnym
a racjonalnym. W tym miejscu
warto byłoby poświęcić nieco
uwagi okoliczności
występowania w modelach podwójnego
procesu dwóch tendencji w teoriach zakładających
współistnienie tych dwóch systemów
poznawczych: teorii zakładających przewagę
systemu
intuicyjnego (np. Klein, Haidt) i teorii
zakładających współistnienie systemu intuicyjnego i
racjonalnego (np. Evans, Hammond,
Woiceshyn). Piąta część przedstawia pojęcie
meta
rozumowania i procesów je tworzących
wspierających rozwiązywanie problemów
przy
podejmowaniu decyzji. Ta część rozdziału
stanowi istotny element w
konstrukcji procesu i
instrumentu badawczego
przez Autorkę oraz budowie modelu
stanowiącego jeden z celów
rozprawy.
Rozdział trzeci, stanowiący
kontynuację wywodu naukowego w
opiniowanej
dysertacji, porusza kluczowy dla
prowadzonych badań problem znaczenia
kompetencji
eksperckich w podejmowaniu decyzji. Autorka
podkreśla w swoich rozważaniach rolę
wiedzy
specjalistycznej, bardzo istotnej, odgrywającej
największą rolę w nabywaniu umiejętności
pozwalających rozwinąć dominację
procesu decyzyjnego opartego na intuicji. Omawia
programy badawcze (NDM) , które były
prowadzone w celu wyjaśnienia
procesu
podejmowania decyzji przez ekspertów.
Programy te korzystały z metod CTA
(Cognitive
Task Analysis) , których
jedno z narzędzi wykorzystała Autorka
w prowadzonych przez
siebie badaniach. Ważnym elementem
prowadzonych w tym rozdziale rozważań
jest
przeanalizowanie istniejących modeli
podejmowania decyzji przez ekspertów —
modelu
drabiny decyzyjnej oraz modelu RPD
( The Recognition-Primed
Decision Model)

opracowanego przez Kleina .Autorka przeprowadziła własną
krytyczną ocenę obu podejść,
co ma istotne znaczenie dla rozwiązań
przyjętych w modelu przez Nią
opracowanym.
W rozdziale czwartym przedstawiono
cele badania, pytania badawcze i
hipotezy.
Autorka pragnie zrealizować trzy cele:
i
poznawczy, metodyczny praktyczny. Dla realizacji
celu poznawczego — poznanie roli
intuicji w podejmowaniu decyzji przez ekspertów
- stawia
trzy problemy badawcze i powiązane z nimi
hipotezy, które w wolnym tłumaczeniu
brzmią
następująco:

PBl- w jaki sposób intuicja wspiera podejmowanie
decyzji

oczywistych faktów?
Hipoteza H 1

—

przez ekspertów w sytuacji braku

w sytuacji braku oczywistych faktów
intuicja inicjuje proces podejmowania

decyzji przez ekspertów
Hipotezy cząstkowe:
Hla—

eksperci wykorzystują intuicję do identyfikacji
istotnych problemów,
H] b — eksperci wykorzystują intuicję,
aby znaleźć rozwiązanie problemu,
— eksperci
uzyskują wgląd we właściwe rozwiązanie
problemu poprzez kierowanie się
swoją intuicją;

ch

PBZ- w jakich okolicznościach
eksperci wykorzystują

decyzje intuicyjne ?
Eksperci wykorzystują decyzje intuicyjne,
kiedy opierają się na doświadczeniu
związanym z danym zadaniem i kiedy decyzja
może być otwarcie potwierdzona;
PB3 — jak przejawia się
intuicja?
H3 — Intuicja komunikuje
się z decydentem poprzez
wysylanie pozytywnych lub
negatywnych sygnałów
HZ

—

Hipotezy cząstkowe:
H3a —pozytywne sygnały
pozwalają zidentyfikować możliwości
zaspokojenia potrzeb

decydenta,
H3b

sygnaly negatywne pozwalają zidentyfikować
czynniki zagrażające możliwościom
decydentów.
—

Cel metodyczny

weryfikacja istniejących modeli i opracowanie
poprzez modyfikację
modelu RPD autorskiego modelu
podejmowania decyzji uwzględniającego
występowanie
intuicji oraz cel praktyczny —
stworzenie modelu mogącego funkcjonować
jako szablon dla
zaprojektowania systemu wspomagania
decyzji w sytuacji braku oczywistych
faktów, jak

teoretyczną

—

Kolejny rozdział, piąty, omawia
metodę badań, wykorzystane narzędzia
badawcze,
zasadę doboru uczestników badania
oraz samą procedurę przeprowadzenia badania.
Do oceny
tego rozdziału odnoszą się uwagi
zawarte w punkcie 2 niniejszej
recenzji. W rozdziale tym w
sposób wyczerpujący omówiono
wszystkie wymienione zagadnienia.
Rozdział szósty, najbardziej
obszerny, zawiera analizę
przeprowadzonych wywiadów
jakościowych. Obejmuje analizę wywiadów
z trzema grupami uczestników
badań, z
podziałem na: analityków kryminalnych
policji (7 przypadków), lekarzy (6
przypadków) i
konsultantów ds. poszukiwania osób
na stanowiska kieroWnicze (6
przypadków). Analiza
poszczególnych przypadków w odniesieniu do
policyjnych analityków kryminalnych i
lekarzy obejmowała: streszczenie
przypadku, diagram sekwencji decyzyjnych
oraz tabele
analizy danych zawierające wyciągi z
transkrypcji wywiadów i ich opis oraz
informujące o
postępie w procesie rozwiązania problemu.
Natomiast w odniesieniu do
trzeciej grupy
uczestników badań ,tj. konsultantów ds.
poszukiwania osób na stanowiska
kierownicze, w
prowadzeniu analizy uzyskanych
informacji przyjęto nieco inne rozwiązanie.
Mianowicie
wywiady zostały przeprowadzone nie
tylko po podjęciu decyzji, ale także
przed jej
podjęciem. Pozwoliło to uchwycić
zmiany zachodzące w sposobie myślenia
w momencie
podejmowania decyzji. Utworzone
zostały także różniące się tabele analityczne
dla procesu
podejmowania decyzji przed i (bardziej
rozbudowane) po spotkaniu z kandydatem,
a także
modele podejmowania decyzji
przez konsultantów. Przeprowadzona w
rozdziale szóstym
analizę wywiadów (jak i samo ich
wcześniejsze przeprowadzenie) cechuje duża
profesjonalność doktorantki, w tym
umiejętność budowy instrumentów
pozwalających
uchwycić poszukiwane elementy
procesu podejmowania decyzji z wykorzystaniem
intuicji i
ich właściwą analizę
dającą podstawę do wyciągania wniosków.
Istotnym osiągnięciem
Autorki jest wykrycie w procesie
podejmowania decyzji z wykorzystaniem
intuicji procesu,
który określiła jako „skok wiary”
(leap of faith).
W rozdziałach siódmym i
ósmym omówione zostały wyniki badań

oraz przedstawiono
weryfikację hipotez. Sforrnułowane
przez doktorantkę hipotezy główne i
cząstkowe zostały

wykryć nowy element procesu
podejmowania decijr z wykorzystaniem
intuicji, który
otrzymał autorską nazwę „skok
wiary” (leap of faith), przy
jednoczesnym wyróżnieniu
siedmiu funkcji tego
nowego elementu. Ważnym osiągnięciem
Autorki jest także
7

Realizując cele metodyczny i
praktyczny doktorantka
przeprowadzając weryfikację
istniejących modeli podejmowania
decyzji, w tym uwzgledniających
występowanie intuicji,
stworzyła autorski model podejmowania
decyzji przez ekspertów ds. pozyskiwania
kandydatów na stanowiska kierownicze,
autorski model podejmowania
decyzji przez
ekspertów w sytuacji braku
oczywistych faktów ( stworzony na
podstawie badania
policyjnych analityków kryminalnych i
lekarzy) oraz autorski model podejmowania
decyzji
przez ekspertów w sytuacji braku oczywistych
faktów, w którym istotną role spełnia
proces
Feeling of Rightness (Poczucie
Słuszności) stanowiący element teorii
Meta-Reasoning.
Model ten uwzględnia
wszystkie badane przypadki.
Rozdział dziewiąty (zakończenie)
zawiera podsumowanie badań
oraz omówienie
ograniczeń badania . Autorka
wskazuje również zalecane kierunki
dalszych, pogłębionych
badań oraz możliwe sposoby i
warunki wykorzystania wyników
przeprowadzonych badań W
praktyce. W tym ostatnim kontekście
można by dodać, że pomocne w
korzystaniu z
proponowanych przez Autorkę rozwiązań
byłoby zastosowanie mechanizmów
umożliwiających rozwój i doskonalenie
intuicji eksperckiej.
4. Ocena edytorska
rozprawy
Odnosząc się do edytorskiej strony

rozprawy należy podkreślić, iż język
pracy jest zwarty,
komunikatywny, logiczny, zrozumiały. Nie
stwierdza się w pracy odstępstw
tematycznych,
ani też nieuzasadnionych
przeskoków do zagadnień ubocznych
Praca posiada wszystkie
konieczne elementy treściowe.
Liczebność materiału ilustracyjnego
jest wystarczająca. Co się
tyczy bibliografii pracy, pod względem
liczebności i zasadności jej zakres
nie budzi
zastrzeżeń (być może przydałoby się
przywołanie kilku polskich badaczy
zajmujących się
problematyką wykorzystania intuicji w
podejmowaniu decyzji).
.

5. Rezultaty badawcze

Jednoznacznie można stwierdzić, że
całość postępowania badawczego i
osiągnięte rezultaty
stanowią podstawę do nadania Pani Matyldzie
Gerber stopnia doktora nauk
ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
- Autorka przeprowadziła
szerokie i dogłębne badania literaturowe
dokonując wystarczająco
szczegółowej analizy pojęć i koncepcji
teoretycznych w naukach ekonomicznych,
a także
psychologii, związanych z procesem
podejmowania decyzji oraz ich
przydatności dla
prowadzonych w rozprawie badań.

-

Dokonana przez Autorkę identyfikacja

podjętego problemu badawczego, jego

interpretacja i
samodzielne rozwiązanie pozwalają
stwierdzić, że recenzowana rozprawa doktorska
stanowi
oryginalne i metodycznie w pełni
poprawne opracowanie istotnego tematu badawczego.
- Hipotezy przyjęte w rozprawie
doktorskiej zostały potwierdzone na podstawie
samodzielnie
zaprojektowanych i przeprowadzonych badań
jakościowych wśród trzech wyodrębnionych
grup respondentów. co pozwoliło na określenie
implikacji uzyskanych wyników badań dla
teorii i praktyki
poprzez wykrycie nowych prawidłowości
zachodzących w procesach
decyzyjnych, w tym
z wykorzystaniem intuicji, oraz
sformułowanie rekomendacji
dotyczących wykorzystania uzyskanych Wyników i
kierunków dalszych badań w przedmiocie
rozprawy.
Należy podkreślić umiejętność weryfikacji
istniejących i skonstruowanie samodzielnie
opracowanych nowych modeli podejmowania
decyzji przez ekspertów z wykorzystaniem
intuicji. To pionierskie osiągnięcie
należy bardzo wysoko ocenić. Stanowi
ono istotny wkład
w rozwój analizowanych w
i
teorii
pracy
rozwiązań.
-

6. Konkluzja końcowa

Biorąc pod uwagę wskazane
rezultaty badań i reasumując wszystkie
sformułowane
komentarze oraz opinie stwierdzam,
że rozprawa Pani Matyldy Gerber
pt. „The Role of
Intuition in Experts” Decision-Making”
w pełni i w sposób wyróżniający
spełnia wymagania
merytoryczne i formalne stawiane pracom doktorskim
w ustawie o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw 14
z
marca
2003r., nr 65, poz. 595 z późn.
zm.), tj.:
- stanowi oryginalne
rozwiązanie problemu naukowego,
- wykazuje ogólną
wiedzę teoretyczną Doktorantki w dyscyplinie
zarządzanie,
~
potwierdza umiejętność Doktorantki
w zakresie samodzielnego
prowadzenia pracy
naukowej.
W związku z
powyższym wnioskuję do Rady Kolegium
Gospodarki Światowe Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie o
obrony.

dopuszczenie Pani mgr Matyldy Gerber
do publicznej

Jednocześnie biorąc pod
uwagę wcześniej wskazany bardzo
wysoki poziom
merytoryczny, teoretyczny i metodyczny
pracy oraz umiejętne i twórcze Wykorzystanie badań
literaturowych i empirycznych
pozwalających na wykrycie nowych
prawidłowości
zachodzących w przedmiocie badań,
tj. w prowadzonym
przez ekspertów procesie

decyzyjnym wykorzystującym intuiCję, a także
utworzenie nowych modeli podejmowania
decyzji z wykorzystaniem intuicji
wnioskuję o wyróżnienie pracy.
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