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14 marca 2020 

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski 
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej 
Wydział Gospodarki Międzynarodowej  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

 

Recenzja   

dorobku naukowego, osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych   

dr. Konrada Sobańskiego  

w związku z postępowaniem habilitacyjnym  

 

1. Uwagi wstępne 

Formalną podstawę opracowania recenzji stanowi decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni  

i Tytułów z dnia 12 listopada 2019 roku oraz pismo dr hab. Barbary Jankowskiej, prof. UEP –

Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych UEP z dnia 15 stycznia 2020 roku z prośbą  

o opracowanie recenzji dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-organizacyjnego  

i współpracy międzynarodowej Kandydata. Dr Sobański złożył do Centralnej Komisji wniosek 

o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 24 kwietnia 2019 roku. 30 kwietnia 2019 

roku postępowanie zostało wszczęte w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie 

ekonomia.   

Prawne podstawy sporządzenia recenzji: 

- Art. 18a ust 5. ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789)  

- Art. 179 ust 2. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) 
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2. Ocena formalna 

Podstawą oceny w postępowaniu habilitacyjnym dr. Konrada Sobańskiego jest dokumentacja 

opracowana przez Habilitanta w formie papierowej i cyfrowej i przekazana przez jednostkę 

prowadzącą jaką jest Rada Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Komplet materiałów obejmuje: 

- wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 

ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, 

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, 

- autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim  

i angielskim,  

- autorską książkę: Sobański, K. 2019. Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny 

gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 

334,      

- zbiór pozostałych opublikowanych prac naukowych wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego, 

- wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 

informację o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki,  

- nośnik cyfrowy (płyta CD) zawierający komplet dokumentacji wniosku.   

Przekazana do oceny dokumentacja jest kompletna i należycie przygotowana. Spełnia 

wymogi formalne przyjęte dla postępowań habilitacyjnych.    

3. Sylwetka Habilitanta 

Konrad Sobański jest absolwentem Wydziału Zarządzania, specjalność Handel 

Międzynarodowy ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył w 2002 

roku z wynikiem celującym. W latach 2001-2002 równolegle do studiów w Polsce podjął 

naukę na Faculty of Business Administration w University of Mannheim w Niemczech 

(Fakultät für Betriebswirtschaftslehre). Praca magisterska dr. Konrada Sobańskiego dotyczyła 
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zarządzania ryzykiem kursu walutowego oraz sprawozdawczości derywatów walutowych w 

międzynarodowej grupie kapitałowej.  

Po ukończeniu studiów z pierwszą lokatą w rankingu absolwentów specjalności Handel 

Międzynarodowy i wśród 5% najlepszych absolwentów całej uczelni, Habilitant rozpoczął  

w 2002 roku pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Handlu Międzynarodowego (KHM) na 

Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a następnie – po reorganizacji 

Uczelni – w Katedrze Finansów Międzynarodowych (KFM) na Wydziale Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Pracując w KHM ukończył w 

2006 roku studia licencjackie w Oxford Brookes University, Wielka Brytania, gdzie na 

podstawie pracy dyplomowej w zakresie analizy finansowej działalności przedsiębiorstw z 

branży produkcji materiałów budowalnych notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie uzyskał dyplom BSc Honours in Applied Accounting.  

Habilitant w 2009 roku na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu obronił (z wyróżnieniem) pracę doktorską pt. Uwarunkowania 

stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Promotorem pracy (dyscyplina ekonomia, specjalność finanse międzynarodowe) był prof. dr 

hab. Eugeniusz Najlepszy, a recenzentami byli prof. dr hab. Leokadia Oręziak ze Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie i prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu.  

Habilitant wyróżnia się konsekwentną dbałością o swój rozwój zawodowy. Poza 

wspomnianymi studiami w Niemczech i Wielkiej Brytanii Habilitant, w kolejnych latach 

rozszerzał swoje kompetencje zawodowe w zakresie finansów, rachunkowości i dydaktyki. 

Jest absolwentem programu i członkiem brytyjskiego ACCA (Association of Chartered 

Certified Accountants) oraz ukończył Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli 

Akademickich w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  

Z dostarczonej dokumentacji wynika, że Habilitant systematycznie rozwijał swoje 

umiejętności w zakresie zastosowań statystki i metod ilościowych. W kolejnych latach 

uczestniczył w szkoleniach dotyczących wykorzystania oprogramowania Statistica m.in.  

w zakresie sieci neuronowych i prognozowania i analizy szeregów czasowych, by następnie 

wziąć udział w szkoleniach z zakresu analizy danych z wykorzystaniem oprogramowania R.      
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Na szczególne podkreślenie zasługują, potwierdzone licencjami, kwalifikacje w zakresie rynku 

kapitałowego. Habilitant ma uprawnienia maklera giełdowego oraz jest licencjonowanym 

doradcą inwestycyjnym. W latach 2001-2002 swoją wiedzę uniwersytecką oraz umiejętności 

analityczne pogłębiał poprzez staże zawodowe w obszarze finansów i audytu w Deloitte & 

Touche (Polska), Freudenberg & Co. KG (Niemcy) oraz PricewaterhouseCoopers (Polska). 

Zdobywał doświadczenie w praktyce gospodarczej pracując jako analityk finansowy  

w przedsiębiorstwie Inwest Consulting S.A. (lata 2004-2006), a także w spółce notowanej na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie INVESTcon Group S.A. (lata 2010-2012).  

Początkowo zainteresowania poznawcze i naukowe Habilitanta skupiały się na zagadnieniach 

mikroekonomicznych, by w pracy doktorskiej i książce habilitacyjnej skoncentrować uwagę 

na aspektach makroekonomicznych silnie jednak osadzonych w zagadnieniach 

mikroekonomicznych. Pierwotny nurt zainteresowań wsparty wymienionymi wyżej 

dodatkowymi szkoleniami i kwalifikacjami obejmował w szczególności zagadnienia ryzyka 

kursu walutowego w działalności przedsiębiorstwa i na międzynarodowym rynku 

finansowym, a także finansowanie działalności oraz międzynarodową sprawozdawczość 

małych i średnich przedsiębiorstw. Drugi nurt – makroekonomiczny, rozwijany głównie  

w doktoracie, książce habilitacyjnej i artykułach obejmował następujące wątki badawcze: 

czynniki kształtujące bilans płatniczy gospodarki, ocena zewnętrznej stabilności krajów 

rozwijających się oraz znaczenie zjawiska globalnej nierównowagi dla gospodarki światowej. 

Oba nurty zainteresowań badawczych Habilitanta znalazły odbicie w jego niezwykle bogatej 

działalności dydaktycznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także w uczelniach za granicą. Obowiązki dydaktyczne 

obejmowały ćwiczenia, seminaria i wykłady (w języku polskim i angielskim) na pierwszym  

i drugim stopniu studiów, a także na studiach podyplomowych. Wśród wykładanych przez 

Habilitanta przedmiotów w języku polskim wymienić należy: Międzynarodowe finanse 

przedsiębiorstw, Analizę ryzyka międzynarodowego, Inwestycje międzynarodowe, Podatki  

w biznesie międzynarodowym i Międzynarodowe transakcje gospodarcze. Habilitant 

prowadził w Polsce i za granicą liczne przedmioty w j. angielskim. W tym zbiorze były takie 

wykłady jak: Fundamentals of Finance, International Corporate Finance, International 

Investment, International Strategies of Financing, Currency Trading and Intermarket Analysis, 
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International Finance, Foreign Exchange Rate Risk Management oraz Foreign Exchange 

Market Transactions in Business.    

Ściśle dydaktyczną działalność Habilitanta dopełniają takie publikacje jak: współautorstwo 

podręcznika pt. Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, wydanego w 2012 r. przez 

Wydawnictwo Difin, pod redakcją naukową Ewy Mińskiej-Struzik (pozostali autorzy 

podręcznika: E. Mińska-Struzik, W. Nowara i Sz. Truskolaski). W podręczniku zawarto rozdział 

dr. Sobańskiego pt. Bilans płatniczy. Habilitant jest autorem Teaching Notes do własnego 

studium przypadku w zakresie zarządzania ryzykiem kursu walutowego w polskich 

przedsiębiorstwach, opublikowanego w międzynarodowej bazie studiów przypadków The 

Case Centre. Ponadto dr Sobański w 2018 roku opublikował podręcznik akademicki pt. 

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa, ISBN 978-83-01-20074-9, 

który w 2019 roku, w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy 

podręcznik akademicki z ekonomii wydany w 2016-2018 uzyskał nagrodę II stopnia.   

Habilitant był kierownikiem seminariów dyplomowych na studiach licencjackich  

i podyplomowych, a w tym MBA. Wypromował 46 prac dyplomowych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu. Pełnił też funkcję recenzenta 59 prac dyplomowych na UEP. 

Zdolność do łączenia wiedzy z zakresu mikro i makroekonomii, biegłość w zakresie metod 

ilościowych i znajomość praktyki gospodarczej sprawia, że seminaria dr. Sobańskiego były  

w okresie sprawozdawczym bardzo popularne na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 

UEP.  

W ramach programu Executive Master of Business Administration MBA Poznań-Atlanta 

prowadzonego na UEP we współpracy z Georgia State University ze Stanów Zjednoczonych 

dr. Sobański wypromował 4 prace dyplomowe (projekty menedżerskie), w tym  

3 w j. angielskim. Habilitant był kierownikiem seminarium dyplomowego Finanse 

międzynarodowe w ramach Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego na UEP, gdzie 

wypromował 10 prac dyplomowych. Łącznie na studiach podyplomowych był recenzentem 

13 prac dyplomowych.  

Habilitant pełnił funkcję promotora pomocniczego trzech rozpraw doktorskich. Pierwszą była 

wyróżniona rozprawa doktorska Jacka Krawca pt. Wpływ ryzyka kredytowego na stopy 

zwrotu z akcji i ich zmienność na przykładzie spółek z sektora MŚP notowanych na 
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NewConnect i GPW w latach 2007-2017 (promotor dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP).  

Drugą rozprawą doktorską była praca Macieja Łobzy pt. Efektywność inwestycji 

odpowiedzialnych społecznie na przykładzie wybranych indeksów giełdowych (promotor dr 

hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP). W przypadku trzeciej rozprawy doktorskiej – autorstwa 

Justyny Biegańskiej pt. Determinanty salda błędów i opuszczeń w bilansach płatniczych 

krajów europejskich (2007-2016) (promotor dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP), 

postępowanie przeprowadzane na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej jest w toku. 

Dorobek dydaktyczno-naukowy Habilitanta dopełnia jego praca organizacyjna. Wśród 

różnych funkcji i zadań wymienić trzeba członkostwo Senackiej Komisji ds. Budżetu  

i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aktywne uczestnictwo w procesach 

restrukturyzacji programów nauczania i w pracach mających na celu uzyskanie 

międzynarodowych akredytacji przez Program MBA Poznań-Atlanta i przez całą uczelnię. 

Habilitant był wielokrotnie członkiem komisji konkursowych, komisji rekrutacyjnych, a także 

opiekunem grup dziekańskich. Ponadto dwukrotnie był członkiem komitetów 

organizacyjnych ogólnopolskich konferencji.  

4. Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych (w rozumieniu 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. nr 65. poz. 

595 ze zmianami) Habilitant zgłosił wyłącznie autorskie publikacje naukowe, którym nadał 

ogólny tytuł Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej.  W skład osiągnięcia naukowego zgłoszonego do oceny wchodzi 

siedem pozycji. Zbiór otwiera wydana w 2019 roku książka habilitacyjna [1] zatytułowana tak 

samo jak całość osiągnięcia naukowego. Recenzentami książki byli dr hab. Małgorzata 

Janicka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.  

[1] Sobański K., 2019, Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 
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[2] Sobański K., 2019, ‘Dark matter’ in the external sector of the United States, 

Economics and Business Review, Vol. 5 (19), No. 2. 

[3] Sobański K., 2015, Valuation effect as a determinant of the international investment 

position in Central and Eastern European economies, Equilibrium. Quarterly Journal of 

Economics and Economic Policy, 10(3). 

[4] Sobański K., 2015, Trade linkages between CEE countries and the world economy 

during an era of global imbalances, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 226, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach. 

[5] Sobański K., 2015, Internacjonalizacja finansowa gospodarek Europy Środkowo-

Wschodniej w latach 2003-2013, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(9). 

[6] Sobański K., 2011, Bretton Woods II jako współczesny system powiązań w gospodarce 

światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 179, pt. 

„Gospodarka międzynarodowa – wyzwania i nowe trendy”, Schroeder J., Puślecki Ł. (red.), 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

[7] Sobański K., 2010, Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki 

światowej – ujęcie retrospektywne i prospektywne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia 

Oeconomica, 238, pt. „Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej”, 

Bilski J., Feder-Sempach E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  

Wymienione wyżej publikacje wchodzące w skład dorobku naukowego dr. Sobańskiego 

dotyczą zagadnień makroekonomicznych. Wyróżnić w nich można następujące wątki: 

- Czynniki kształtujące bilans płatniczy gospodarki. 

- Ocena zewnętrznej stabilności krajów rozwijających się. 

- Znaczenie zjawiska globalnej nierównowagi dla gospodarki światowej.  

Habilitant wychodząc od wstępnej diagnozy procesów globalizacji i ich skutków w zakresie 

powiązań handlowych i finansowych określił logicznie powiązane dwie grupy pytań 
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badawczych. Pierwsza obejmuje makroekonomiczny kontekst globalny. Pytania 

sformułowano w następujący sposób: 

1. Jakie jest znaczenie globalnej nierównowagi dla stabilności rozwoju gospodarki 

światowej, a zwłaszcza jaka jest rola tego zjawiska z perspektywy ogólnoświatowego 

kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku? 

2.  Jaki jest wpływ ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 

2008 roku na globalną nierównowagę, a zwłaszcza na kształtowanie się tego zjawiska 

w przyszłości?  

Badania i ustalenia dotyczące powyższych pytań tworzą ramy dla analizy implikacji globalnej 

nierównowagi dla gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uwagę 

skoncentrowano na sektorze zewnętrznym tych gospodarek rozumianym jako zbiór relacji 

gospodarczych pomiędzy rezydentami a nierezydentami obejmujący przepływy w bilansie 

płatniczym oraz salda w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Habilitant postawił sobie  

w tym kontekście trzy pytania: 

1. Czy globalna nierównowaga jest ważnym zjawiskiem z punktu widzenia stabilności 

zewnętrznej gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej? 

2. Jakie są bezpośrednie powiązania w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji 

inwestycyjnej krajów EŚW z krajami kreującymi globalną nierównowagę?  

3. Jakie są pośrednie kanały oddziaływania gospodarek krajów kreujących globalną 

nierównowagę na sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-

Wschodniej?   

Przy tak sformułowanym zbiorze pytań Habilitant określił dwa cele swoich badań. Pierwszym 

celem była ocena znaczenia zjawiska globalnej nierównowagi z punktu widzenia stabilności 

zewnętrznej gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Drugim zaś ocena zjawiska 

globalnej nierównowagi z punktu widzenia stabilności rozwoju gospodarki światowej.   

Powyższy schemat badawczy dopełnia teza sformułowana następująco: globalna 

nierównowaga ma istotne znaczenie dla stabilności zewnętrznej gospodarek krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, przy czym istotne znaczenie w tym kontekście dla stabilności 

zewnętrznej ma miejsce wtedy gdy: – bezpośrednie lub pośrednie powiązania w bilansie 
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płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej z gospodarkami głównych krajów 

kreujących globalną nierównowagę mają znaczący udział w strukturze sektora zewnętrznego 

gospodarki danego kraju, i/lub – globalna nierównowaga jest zjawiskiem zagrażającym 

stabilnemu rozwojowi gospodarki światowej, a zatem również otwartej gospodarki danego 

kraju.   

Teza została poddana procesowi weryfikacji za pomocą następujących trzech hipotez 

badawczych, przy czym ich sformułowania i procedura falsyfikacji wynikają z konsekwentnie 

zastosowanego przez Habilitanta podejścia dedukcyjnego. Z racji teoretyczno-empirycznego 

charakteru pracy Autor posiłkował się także indukcją w tej części swoich rozważań, w której 

ostrożnie uogólniał wyniki swoich ilościowych badań empirycznych.   

H1: Globalna nierównowaga nie jest zagrożeniem dla stabilności rozwoju gospodarczego 

świata. 

H2: Globalna nierównowaga jest zjawiskiem neutralnym z perspektywy ogólnoświatowego 

kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 r. 

H3: Zakres powiązań handlowych i finansowych w sektorze zewnętrznym gospodarek krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej z głównymi krajami kreującymi globalną nierównowagę 

(Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi) jest nieistotny z punktu widzenia kształtowania 

równowagi zewnętrznej krajów EŚW. 

Tak opisana procedura badawcza znalazła pełne odzwierciedlenie we wspomnianej książce 

habilitacyjnej z 2019 roku. W autoreferacie Autor wyraźnie pokazuje chronologię i związki 

pomiędzy wcześniejszymi pracami opublikowanymi w formie artykułów i ich zwieńczeniem  

w postaci książki. Uwagę zwraca fakt systematycznej, rozłożonej na lata pracy badawczej. 

Kolejne artykuły ukazywały się bowiem w latach 2010 [7], 2011 [6], 2015 [5], [4] i [3] oraz 

2019 [2].  

Książka habilitacyjna [1] liczy 334 strony. Jest napisana starannym, oszczędnym językiem. 

Poza wstępem i zakończeniem podzielona jest na pięć rozdziałów, przy czym każdy kończy 

się podsumowaniem. Bardzo obszerna bibliografia zawiera starannie dobrany kanon 

literatury światowej. Autor uwzględnił także publikacje wydane w Polsce. Książka zawiera 

indeks, co nie jest normą.  
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Rozdział pierwszy – Zjawisko globalnej nierównowagi i jego przyczyny jest najobszerniejszy  

i liczy 81 stron. Autor precyzyjnie określa zakres przedmiotowy i podmiotowy globalnej 

nierównowagi. Na podstawie kwerendy literatury przedmiotu pokazuje i ocenia ewolucje 

rozwiązań instytucjonalnych i modeli obrazujących mechanizm powstawania nierównowagi. 

Rozważania teoretyczne, szczególnie w drugiej części uzupełniane są danymi i komentarzami 

odwołującymi się do faktycznych zjawisk i procesów mających miejsce w okresie objętym 

analizą.   

Globalna nierównowaga a stabilność rozwoju gospodarczego świata i ogólnoświatowy kryzys 

gospodarczy to tytuł drugiego rozdziału. Autor omawia w nim relacje między globalną 

nierównowagą a stabilnością rozwoju gospodarczego. W rozdziale zastosowano ciekawą 

konwencję zestawiając zbiór opinii i poglądów formułowanych przed globalnym kryzysem 

finansowym i analizy i oceny wygłaszane i publikowane w druku po tym epizodzie. 

Rozdział trzeci – Powiązania pomiędzy bilansami płatniczymi regionów świata w okresie 

globalnej nierównowagi poświęcono analizie empirycznej, dla której grunt przygotowano  

w rozdziale pierwszym i drugim. Analiza koncentruje się na gospodarkach krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, ale pokazywanych na tle innych regionów świata. 

Rozdział czwarty zatytułowany Sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-

Wschodniej w okresie globalnej nierównowagi również ma charakter empiryczny. Uwagę 

skoncentrowano na tendencjach w sektorze zewnętrznym analizowanych krajów przy czym 

tłem dla analiz było kształtowanie się globalnej nierównowagi w latach 1998-2014.  

Ostatni, piąty rozdział – Globalna nierównowaga a międzynarodowe powiązania 

gospodarcze krajów Europy Środkowo-Wschodniej dopełnia analizę empiryczną zawartą  

w rozdziałach trzecim i czwartym. Uwagę w tym rozdziale poświęcono określeniu związków 

pomiędzy głównymi krajami współtworzącymi globalną nierównowagę, czyli ChRL  

i USA a kształtowaniem się sytuacji w sektorach zewnętrznych gospodarek krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej.  

Na zgłoszone do oceny osiągnięcie naukowe składa się książka habilitacyjna [1] oraz sześć 

artykułów [2], [3], [4], [5], [6] i [7], których treść i ustalenia rozwijano i dopełniano  
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w głównym opracowaniu. Cechą szczególną dorobku Habilitanta w obrębie osiągnięcia 

naukowego jest fakt, że wszystkie składowe prace są wykonane jednoosobowo.  

 

Łącznie oceniane osiągnięcie wnosi istotny wkład w dorobek naukowy w obszarze teorii 

współczesnej makroekonomii międzynarodowej dzięki uporządkowaniu i syntezie światowej 

literatury w zakresie źródeł, mechanizmów i implikacji globalnej nierównowagi. Ważnym 

wyróżnikiem dorobku teoretycznego Habilitanta jest także wyprowadzenie modelowego 

mechanizmu związków pomiędzy trendami w bilansach płatniczych regionów świata  

w okresie globalnej nierównowagi i następnie ich weryfikacja empiryczna.  

Ten ostatni aspekt osiągnięcia naukowego pokazuje zdolność dr Konrada Sobańskiego do 

łączenia wymiaru teoretycznego swych badań i budowanych konsekwentnie kompetencji  

w zakresie projektowania i realizacji badań empirycznych. Do tej części osiągnięcia 

naukowego zaliczyć należy zaproponowanie i przeprowadzenie nowatorskiego sposobu 

wyceny tzw. ciemnej materii w sektorze zewnętrznym gospodarki na przykładzie danych  

z gospodarki amerykańskiej.  Ważnym składnikiem wkładu Habilitanta w dorobek naukowy  

w obszarze studiów empirycznych jest niewątpliwie ocena stanu i tendencji zmian sektora 

zewnętrznego gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie globalnej 

nierównowagi (w latach 1998-2014), a także ukazanie struktury geograficznej kierunków  

i skali powiązań handlowych i inwestycyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a w tym 

w odniesieniu do USA i ChRL.  

5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

Pozostały dorobek Habilitanta w formie artykułów i referatów obejmuje zarówno jego 

wyjściowy, mikroekonomiczny nurt zainteresowań (ryzyko kursu walutowego  

w działalności przedsiębiorstwa i na międzynarodowym rynku finansowym,  finansowanie 

działalności oraz kwestie międzynarodowej sprawozdawczości małych i średnich 

przedsiębiorstw), jak i omówiony już nurt – makroekonomiczny. Zdecydowana większość 

publikacji w tej części dorobku była przygotowana i publikowana w języku polskim. 

Najważniejszym składnikiem integrującym różne obszary zainteresowań naukowych  
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i dydaktycznych Habilitanta jest wspominany już podręcznik pt. Międzynarodowe finanse 

przedsiębiorstw, WN PWN 2018.  

Spoglądając łącznie na cały dorobek wykazany w materiałach przygotowanych przez 

Habilitanta można dostrzec wynikową koncentrację (zob. tabela) na obszarze ekonomii 

międzynarodowej (JEL F) i ekonomii finansowej (JEL G). Z zestawienia wynika także, że     

Sumaryczny ranking częstości* obszarów tematycznych wg deklarowanych kategorii  
Journal of Economic Literature 

JEL Classification 

Main level Second Third 

F International 
Economics 

F3 International Finance 

F36 Financial Aspects of Economic Integration 

F32 Current Account Adjustment • Short-Term Capital Movements 

F34 International Lending and Debt Problems 

F1 Trade 

F14 Empirical Studies of Trade 

F15 Economic Integration 

F13 Trade Policy • International Trade Org. 

F4 Macroeconomic 
Aspects of International 
Trade and Finance 

F41 Open Economy Macroeconomics 

G Financial 
Economics 

G1 General Financial 
Markets 

G15 International Financial Markets 

G12 Asset Pricing • Trading Volume • Bond Interest Rates 

G11 Portfolio Choice • Investment Decisions 

G2 Financial Institutions 
and Services 

G23 Non-bank Financial Institutions • Financial Instruments • Institutional Investors 

G21 Banks • Depository Institutions • Micro Finance Institutions • Mortgages 

G24 Investment Banking • Venture Capital • Brokerage • Ratings and Ratings Agencies 

G3 Corporate Finance 
and Governance 

G32 Financing Policy • Financial Risk and Risk Management • Capital and … 

G31 Capital Budgeting • Fixed Investment and Inventory Studies • Capacity 

G34 Mergers • Acquisitions • Restructuring • Corporate Governance 

*kolejność wierszy uszeregowano według malejącej liczby wskazań JEL Codes podawanych przez Autora w publikacjach. 

Habilitant koncentrował się na tematyce finansów międzynarodowych, handlu  

i makroekonomicznych aspektach międzynarodowych przepływów towarowych  

i finansowych. W obszarze ekonomii finansowej wyodrębnić można tematykę rynków 

finansowych, instytucji i usług finansowych, a także finansów przedsiębiorstw i nadzoru 

właścicielskiego. 
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6. Ogólna ocena osiągnięć naukowo-badawczych dr. Konrada Sobańskiego  
w świetle wymogów ustawy i kryteriów rozporządzenia MNiSzW 

Ustawa i szczególnie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego precyzuje 

elementy, które należy brać pod uwagę przy ocenie dorobku naukowo-badawczego 

kandydata. Są to: 

Cytowania według bazy Publish or Perish: 49, indeks Hirsha: 4, 

Cytowania według Web of Science: 2, indeks Hirsha: 1,  

Dr. Konrad Sobański w swej dokumentacji przytacza także charakterystykę swoich 

dotychczasowych publikacji w ujęciu indeksu Egghe; g-indeks wynosi 6, indeks i10 ma 

wartość 2.   

Habilitant po uzyskaniu stopnia doktora uzyskał łącznie 356 punktów, przy czym jako 

wyłączny autor 343. Łącznie na dorobek Habilitanta składa się 38 recenzowanych publikacji 

(monografii, rozdziałów w monografiach i materiałach konferencyjnych i artykułów  

w czasopismach), z tej liczby tylko 5 pozycji powstało we współautorstwie.   

Łączna ocena wg powyższych kryteriów:     pozytywna  

 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich 
projektach       

Kierowanie i rola głównego wykonawcy  

Jeden projekt badawczy: 

Znaczenie zjawiska globalnej nierównowagi dla gospodarek Europy Środkowo- 
-Wschodniej 

Źródło finansowania: NCN (N N112 3774 40) 

Okres realizacji: 2011-2015 

Uczestnictwo (rola wykonawcy) 

Główny wykonawca projektu Makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania 

zewnętrznej stabilności krajów rozwijających się. Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz 

Najlepszy.  

Źródło finansowania: grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N112 0430 33) 
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Okres realizacji: 2007-2009 

Wykonawca projektu Bilans obrotów bieżących, finansowych i kapitałowych w krajach 

Unii Gospodarczej i Walutowej i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – modelowe 

determinanty równowagi zewnętrznej. Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy. 

Źródło finansowania: grant KBN (1 H02C 017 26) 

Okres realizacji: 2004-2006 

Habilitant kierował jednym dużym projektem badawczym. Wszystkie powyższe projekty,  

w których uczestniczył miały charakter krajowy i finansowane były ze środków publicznych.  

W latach 2004-2014 Habilitant kierował łącznie sześcioma tematami w ramach Badań 

Własnych Młodych Naukowców i Doktorantów. Dr Konrad Sobański w latach 2006-2019 był 

także wykonawcą w pięciu projektach w ramach Badań Statutowych.       

Ocena wg powyższego kryterium:      pozytywna   

 

Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową  

Nagrody międzynarodowe: 

Brak wyróżnień międzynarodowych 

Nagrody krajowe: 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  (nagroda II stopnia w konkursie na najlepszy 

podręcznik akademicki z ekonomii wydany w 2016-2018) za opublikowany w 2018 

roku podręcznik pt. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa, 

2019.    

Fundacji Kronenberga o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. (XVI edycja): 

za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów, za książkę pt. 

Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się (współautor: prof. dr 

hab. Eugeniusz Najlepszy), 2010. 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nagroda zespołowa za osiągnięcie naukowe) 

za książkę pt. Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich 

(współautorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, dr hab. Paweł Śliwiński), 2009. 
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Nagrody i wyróżnienia uczelniane: 

Nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne w roku 

2018, za książkę pt. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa, 

2019. 

Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Uwarunkowania 

stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy Środkowo-

Wschodniej, 2010. 

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wniosek 

Recenzentów, 2009. 

Ocena wg powyższego kryterium:      pozytywna 

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych 
(po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych)  

Konferencje zagraniczne       4 wystąpienia 

Konferencje międzynarodowe zorganizowane w Polsce   2 wystąpienia 

Konferencje krajowe       7 wystąpień 

Łącznie, w całym okresie zatrudniania w UEP Dr Konrad Sobański był autorem dwudziestu 

jeden wystąpień i współautorem czterech referatów.    

Ocena wg powyższego kryterium:      pozytywna 
    

Sumaryczna konkluzja w odniesieniu do w/w kryteriów:   pozytywna  

 

7. Ocena działalności dydaktycznej, współpracy z międzynarodowymi 
instytucjami oraz działalności popularyzatorskiej 

Ocena działalności dydaktycznej Habilitanta jest wyróżniająca.  
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Jak już podkreślono wcześniej Kandydat w języku polskim i angielskim prowadził wykłady  

i ćwiczenia na pierwszym, drugim i trzecim stopniu studiów. W mojej ocenie, wspartej 

wynikami anonimowych systematycznych badań opinii studentów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz słuchaczy Executive MBA dr Konrad Sobański jest wybitnym dydaktykiem.  

W kolejnych latach pracy zaliczał się najlepszych pięciu procent wykładowców Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Był wielokrotnie zapraszany na wykłady w uczelniach 

zagranicznych.   

 
Ocena współpracy z międzynarodowymi instytucjami jest pozytywna.  

Kandydat po obronie doktoratu odbył dwa dłuższe staże na Wydziale Zarządzania  

w University of Lethbridge, Lethbridge, Kanada. Odbył też krótkie staże w ramach programu 

Erasmus w charakterze Visiting Scholar w następujących uczelniach: University of Girona, 

Faculty of Business and Economic Science, Girona, Hiszpania (dwukrotnie),  Azerbaijan State 

University of Economics, Baku, Azerbejdżan i University of Dubrovnik, Department of 

Economics and Business Economics, Dubrovnik, Chorwacja.  

W ramach wspierania mobilności przez Program Erasmus Habilitant odbył także staż  

w Finance Department, Freudenberg & Co. KG, Weinheim, Niemcy.  

W czasie pobytu zapoznawał się z praktyką realizacji funkcji finansowych i implementacji 

strategii zarządzania finansami grupy kapitałowej Freudenberg przez spółkę holdingową.  

Do tej grupy aktywności Habilitanta zaliczyć trzeba udział w międzynarodowym projekcie 

Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education. Projekt 

finansowany był z funduszy Unii Europejskiej (No. 2010-1-PL1-LEO05-11462). W skład 

konsorcjum, w którym wiodąca rolę odgrywała UEP wchodziły następujące uczelnie i 

jednostki doradcze: ISM University of Management and Economics (Litwa), Elmfield House 

Associates Limited (Wielka Brytania), Navigator Consulting Advisors LLP (Wielka Brytania), 

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska). Celem projektu było m.in. rozwijanie w 

kooperacji  

z praktykami biznesu wykorzystania nowoczesnych metod nauczania opartych na studium 

przypadku w obszarze ekonomii i zarządzania. 

Ocena działalności popularyzatorskiej i eksperckiej jest pozytywna.  
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Habilitant był recenzentem w czasopismach naukowych. Prowadził szkolenia  

w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania ryzykiem kursu walutowego.  

Dr Konrad Sobański był autorem lub współautorem licznych opracowań dotyczących analizy 

sytuacji finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), studiów wykonalności i analiz 

możliwości realizacji inwestycji przez JST oraz pozyskania przez nie finansowania inwestycji.  

Wykorzystując swą wiedzę akademicką i wskazywane już wyżej kwalifikacje związane  

z obrotem giełdowym dr Sobański był współautorem analiz i opracowań ekonomiczno-

finansowych i dokumentów informacyjnych przygotowywanych w ramach procesu 

doradztwa na rzecz przedsiębiorstw w związku z emisją akcji i ich upublicznieniem  

w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie. Był także doradcą w procesie tworzenia funduszu private equity/venture 

capital wraz z podmiotem publicznym.      

8. Ocena końcowa 

Ocena końcowa uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe. Wszystkie oceny cząstkowe 

wynikające z kryteriów określonych w ustawie i rozporządzeniu są pozytywne. Po zapoznaniu 

się z dorobkiem naukowym dr. Konrada Sobańskiego stwierdzam, że zgłoszone do oceny 

publikacje zasługują na wysoką ocenę. Łącznie dorobek Habilitanta uzyskany po obronie 

doktoratu wnosi istotny wkład do nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Habilitant 

po uzyskaniu stopnia doktora wykazał wysoką aktywność badawczą. Dorobek badawczy dr. 

Konrada Sobańskiego spełnia wymogi Ustawy o tytule i stopniach naukowych z dnia 

14.03.2003 r. Łączna ocena wniosku dr. Konrada Sobańskiego jest zatem pozytywna.  

Popieram wniosek Habilitanta o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.       

 


