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osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego, 
popularyzatorskiego, organizacyjnego i współpracy międzynarodowej 

dr Tomasza Szuberta sporządzona w związku z postępowaniem 
habilitacyjnym w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie nauk 

społecznych) w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). 
Wstęp. 

Podstawę prawną do sporządzenia recenzji stanowi decyzja Centralnej Komisji 

ds. Stopni i Tytułów, która na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o 

stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 

2017 r.poz. 1789) w związku z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. powołała 

mnie na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Szuberta. O tej 

decyzji poinformowała mnie dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP, 

Przewodnicząca Rady Awansów Naukowych UEP pismem z dn.28 stycznia 2020 

roku. 

Do oceny osiągnięć przysłano następujące materiały: 

- publikację stanowiącą osiągnięcie naukowe, zatytułowaną „Szczęście i jego 

determinanty ekonomiczne” Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019 

- autoreferat na temat osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych, 

popularyzatorskich i organizacyjnych w j. polskim i angielskim 

- wykaz dorobku habilitacyjnego 

- kopie 15 publikacji z okresu po uzyskaniu stopnia doktora, 

~informację o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i 

popularyzacji nauki 

- oświadczenia współautorów publikacji 

- elektroniczną wersję załączonych dokumentów w postaci CD—R. 



Sylwetka Habilitanta. 

Dr Tomasz Szubert ukończył w 2003 roku studia magisterskie na Wydziale 

Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął 

dzienne studia doktoranckie, które ukończył w roku 2007. W czasie tych studiów 

zainteresował się badaniem zjawisk społecznych, w szczególności sytuacją osób 

z niepełnosprawnością pod opieką prof. dr hab. Marii Chromińskiej z Katedry 

Statystyki i Demografii AE w Poznaniu. Współpraca naukowa w tej Katedrze 

pozwoliła habilitantowi zapoznanie się i doskonalenie zastosowań metod 

statystycznych w badaniach trudno mierzalnych zjawisk społecznych, w tym 

jakości życia. Kontynuacja zainteresowań naukowych problemami z zakresu 

życia ludności zaowocowała tematem pracy doktorskiej „Demograticzna, 

społeczna i ekonomiczna sytuacja osoby niepełnosprawnej w rodzinie”. Stopień 

doktora nauk ekonomicznych otrzymał w 20 roku. Promotorem była dr hab. Maria 

Chromińska, prof.nadz.AE w Poznaniu 

Zatrudnienie W jednostce naukowej nastąpiło w 2008 roku na stanowisku 

asystenta w Katedrze Statystyki i Demografii UE w Poznaniu. W tejże jednostce 

dr T.Szubert pracował od marca 2008 roku do września 2017 na stanowisku 

adiunkta. Od października 2017 roku pracuje W Katedrze Polityki Pieniężnej i 

Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomii UE w Poznaniu ( na skutek 

rozwiązania Katedry Statystyki i Demogratii). Dobra znajomość języka 

hiszpańskiego pozwoliła dr T.Szubertowi na międzynarodową współpracę 

naukową z Uniwersytetem w Sewilli w nowym, aktualnym obszarze 

zainteresowań z zakresu badań ekonomicznych, a mianowicie cyli'yzacji na rynku 

pracy. Wyszczególnione obszary badawcze świadczą o podążaniu za aktualnymi 

problemami ekonomiczno-społecznymi, ułatwionym przez gruntowną znajomość 

metodyki statystycznych rozpoznań empirycznych. 

Ocena osiągnięcia naukowego. 

Podstawowe osiągnięcie naukowe w rozumieniu ustawy (art.16.ust.2), wskazane 

przez dr Tomasza Szuberta jest monografią zatytułowaną „Szczęście i jego 
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determinanty ekonomiczne” wydaną w 2019 roku przez Wydawnictwo CeDeWu 

w Warszawie. Recenzentem wydawniczym był dr hab. Piotr Michoń, prof. nadzw. 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Praca ma charakter metodyczno — 

empiryczny, co należy uznać za udokumentowanie znajomości charakteru pracy 

naukowej. 

Temat pracy był i ciągle jest przedmiotem badań, głównie w psychologii 

pozytywnej, ale także ekonomii. Ponieważ ciągle W literaturze przedmiotu nie 

określono jednoznacznie determinant szczęścia, poszukiwania badawcze trwają. 

Ciągle bowiem jest aktualne pytanie, dlaczego człowiek biedny może być 

szczęśliwy?! 

Polscy badacze, począwszy od W.Tatarkiewicza aż do J .Czapińskiego 

wskazywali na trudności w definicji szczęścia. Zawsze jednak wskazywano na 

wiele różnych subiektywnych emocji, które są głównym wyrazem poczucia 

szczęścia i poszukiwano źródeł pojawiania tych emocji oraz ich stałości w czasie. 

Nie poradziła sobie z tym tematem, jak dotąd statystyka publiczna. Wiąże się to 

z brakiem jednoznacznego stanowiska, reprezentowanego przez grono tych 

polskich pracowników nauki, którzy od wielu lat zajmują się badaniem 

społecznych efektów działań gospodarczych. Mimo, iż tetrada: warunki życia - 

poziom życia - jakość życia i godność życia znalazła swoje miejsce w literaturze 

przedmiotu utożsamianie poziomu i jakości życia jest często spotykane. 

Trudności we wskazaniu źródeł szczęścia wiązały się (i tak jest nadal) z 

problemami rozpoznania empirycznego, bowiem subiektywne opinie są 

zmiennymi niemierzalnymi (jakościowymi). Zaproponowane na początku XX 

wieku skale, np. przez S. Likerta, zwane porządkowymi budzą ciągłe dyskusje 

naukowców o działaniach arytmetycznych, które związane są z brakiem 

jednoznacznej odpowiedzi czy numery na skali można traktować jako liczby, co 

umożliwiałoby stosowanie „populamych” miar statystycznych, choćby średniej 

arytmetycznej. 



Autor recenzowanej pracy zmierzył się z wszystkimi zagadnieniami 

metodycznymi w badaniach szczęścia, począwszy od jego definicji, determinant 

powstania tego odczucia, jak i z ich pomiarem. Już we wstępie szczęście 

(zamiennie: zadowolenie z życia) dr T.Szubert powiązał z teorią potrzeb 

człowieka, przyjętym systemem wartości oraz stopniem jego realizacji. Tym 

samym szczęście sytuuje w ekonomii i psychologii, a nawet filozofii, co czyni 

zawarte w pracy rozważania szerszymi niż sugeruje tytuł, ale czyni lekturę dość 

trudną, bowiem determinanty ekonomiczne nie są głównym nurtem. I to co jest 

zaletą pracy (szerokie pole badawcze) jest jednocześnie wadą (czytelnik ma 

poczucie chaosu). Nie mniej rozważania Autora na temat odczuwanego szczęścia 

silnie nawiązuje do ekonomii, bowiem efekty zaspokojenia potrzeb, warunkujące 

zadowolenie z życia wynikają z procesów gospodarczych. 

Autor za cel główny przyjął poszukiwanie czynników ekonomicznych jako 

źródeł szczęścia, ale powiązał je z ważnością różnych sfer życia z przyjętym 

przez człowieka systemem wartości. Sformułował ponadto pięć celów 

szczegółowych, pogłębiających zamiar zdecydowanie odmiennego, szerszego 

podejścia metodycznego do poszukiwań determinant szczęścia. Można to 

podejście uznać za istotny wkład w rozwój ekonomii, która jako nauka we 

współczesnym świecie różnorodnych wartości i odmiennych kultur, a ponadto 

lepszego poziomu życia (mimo nierówności społecznych) poszukuje 

interakcyjnych uwarunkowań zjawisk społecznych, udokumentowanych 

badaniami z wykorzystaniem narzędzi rzetelnej analizy statystycznej. 

Monografia liczy 333 strony tekstu merytorycznego (wraz z bibliografią) i 

składa się z dwóch części i 6 rozdziałów. W aneksie zamieszczono 52 tabele z 

wynikami zastosowanych procedur statystycznych. Część I to rozważania 

teoretyczne, część druga jest dokumentacją empirycznych wyników badań 

Własnych Autora, przeprowadzonych w I połowie 2017 roku. Próba 

respondentów liczyła 1100 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Jak już 

zostało wyżej podkreślone, poszukiwanie ekonomicznych determinant szczęścia 
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zostało nieco zagubione - jak pisał Autor (str. 137) - „ zahaczeniem o jeszcze inne, 

pokrewne (?- wątpliwość recenzentki) zjawiska, takie jak wartości życiowe, a 

także odczuwane potrzeby czy podejmowane decyzje ”. 

W części pierwszej Autor przeprowadził szczegółowe, miejscami zbyt 

szczegółowe w kontekście uwarunkowań ekonomicznych rozważania o miejscu 

szczęścia w naukach psychologicznych i ekonomicznych. 

W rozdziale 1, koncentrując się głównie na poglądach zagranicznych uznanych 

badaczy różnych definicji związanych z subiektywnymi, pozytywnymi 

odczuciami człowieka Autor po pierwsze stwierdził, że trzeba pojęcie szczęścia 

„doprecyzować”, a po drugie wybrał jako najbliższą dalszym poszukiwaniom we 

własnych empirycznych rozpoznaniach następującą definicję szczęścia ze 

Słownika języka polskiego (2016), a mianowicie jest to „uczucie zadowolenia, 

radości” i dodał, że szczęściem jest wszystko to, co wywołuje ten stan (str.23). 

Ostatecznie, odwołując się do definicji W.Tatarkiewicza przyjął, iż szczęście jest 

emocjonalnym i poznawczym bilansem życia w wymiarze wartościującym”. 

Jeżeli zatem ma to być bilans życia T.Szubert słusznie respektuje, że stany 

negatywne muszą być uwzględnione. Za drogowskaz szczęścia przyjął system 

wartości człowieka (str.56), co niewątpliwie wzbogaca poszukiwanie źródeł 

emocji człowieka, ale nieco gubi siłę uwarunkowań ekonomicznych, które jak 

wynika z tytułu pracy miały być głównym celem rozważań. 

Ważna , w kontekście oceny metodyki badania własne jest prezentacja w 

paragrafie 1.5 różnych metod pomiaru szczęścia. Ważne jest podkreślenie przez 

Autora wpływu na ocenę zadowolenia nastroju, w jakim znajduje się respondent 

W dniu badania, tym bardziej, że w bezpośrednim kontakcie z ankieterem mogą 

Wśród Polaków W odróżnieniu od Amerykanów przeważać narzekania „na 

wszystko”. Dlatego można było spotkać W polskiej literaturze, nieliczne, ale 

jednak wyniki badania np.wykluczenia społecznego, że pierwsze pytanie 

dotyczyło bieżącego nastroju i w przypadku, gdy ankietowany wybrał wariant 

„tak, nie jestem dziś w dobrym nastroju” ankieter nie przeprowadzał wywiadu. 
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Autor monografii zdecydował w definicji, że bilans życia będzie określał 

szczęście na porządkowej skali pomiaru i przyjął ostatecznie, że będzie 

„rozważać trzy aspekty: zadowolenie i różne obszary zadowolenia, stan radości 

oraz poziom stresu” (str.77). Zatem można uznać, że według Autora stan 

szczęścia jest kumulacją wielu czynników, obiektywnych i subiektywnych. 

W rozdziale II dr T.Szubert prezentuje, opierając się na źródłach wtórnych 

czynniki determinujące szczęście, potwierdzają dobrą znajomość literatury 

przedmiotu problematyki różnych źródeł tego odczucia. W paragrafie 2.1 Autor 

zbyt zbliża się w tych opisach do konstruktu jakości życia, która składa się z 

poczucia szczęścia i zadowolenia z życia, czyli dwóch składowych. Aby jednak 

„powrócić” tylko do subiektywnych emocji, czyli poczucia szczęścia w 

następnym paragrafie Habilitant wyróżnił 5 grup czynników, wtym determinanty 

ekonomiczne. Dość szeroko ujęte czynniki warunkujące szczęście może być 

uzasadnione, jednak tym samym wzbudza odczucie, iż determinanty 

ekonomiczne są na dalszym planie tym bardziej, że w tej grupie wyróżniono 

tylko dwie cechy: status zawodowy i dochody. Dość znaczące dla konkluzji 

końcowej i weryfikacji hipotez wydaje się podsumowanie Autora (str. 123 ), że „na 

dzień dzisiejszy nie ma innej drogi do dobrobytu (ale nie dobrostanu - uwaga 

Recenzentki) niż postęp materialny”. Tym samym determinanty ekonomiczne 

wydają się decydujące na tym etapie rozważań Autora, przed prezentacją 

wyników empirycznych. 

Druga część monografii rozpoczyna się rozdziałem trzecim, którego tytuł 

sugeruje koncentrację uwagi badawczej Autora na sytuacji ekonomicznej. 

Trudno jednak wyodrębnić tylko część kwestionariusza dotyczącą sfery 

ekonomicznej, Autor konsekwentnie nawiązuje do przyjętej koncepcji, iż 

szczęście budują także wyznawane wartości, które - jak prezentuje w schemacie 

3.1— modyfikują zadowolenie z życia oraz ogólną ocenę całości życia. 

Jest to nowatorskie podej ście, które wzbogaca dotychczas spotykane w literaturze 

przedmiotu metody badawcze szczęścia i które wiążą się mocno z 
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ekonomicznymi uwarunkowaniami spełniania potrzeb W różnych dziedzinach 

życia. To powiązanie mocno rozbudowało treść pytań w kwestionariuszu, 

czyniąc rozważania dość trudnymi w „odbiorze”, bowiem zakres badania, a tym 

samym wyniki wymagają dużej koncentracji uwagi w czasie lektury. Dodatkowo, 

Autor włączył w badanie aspekt retrospekcji (respondent był proszony o 

porównanie obecnej sytuacji z tą, która istniała gdy ankietowany miał 18 lat). Ten 

wątek badania budzi zastrzeżenia, bowiem życie każdego człowieka jest poddane 

działaniom warunków zewnętrznych, a te wraz z upływem czasu są 

nieporównywalne. 

W oparciu o doświadczenia innych , znanych W literaturze badaczy determinant 

szczęścia Autor zaproponował objąć w ankiecie 21 sfer życia, w tym materialne 

warunki życia (sfera ekonomiczna). 

Dość polemiczna jest „ucieczka” ze skali porządkowej na przedziałową poprzez 

przekształcenie numerów na skali na liczby, które Autor uzyskał dzięki 

procedurze ważenia, przy czym algorytm ważonego wskaźnika zadowolenia 

(str.l44) powstał na bazie doświadczeń kilku wymienionych na tejże stronie 

badaczy szczęścia. Ten manewr umożliwił Autorowi połączyć zadowolenie ze 

stopniem ważności danej dziedziny życia, co należy ocenić pozytywnie W 

aspekcie spełnienia postawionych celów szczegółowych pracy. 

Ale taki sposób uniknięcia zarzutu wykonywania działań arytmetycznych na 

wynikach z porządkowych skal pomiarowych nie został uzasadniony cytatem ze 

źródeł statystycznych, jedynie powołano się na dorobek zagranicznych badaczy 

szczęścia. W tym postępowaniu jest pewne zastrzeżenie tychże badaczy, ze 

można dokonać ważenia .....”o ile to możliwe”. W pracy nie uzasadniono tej 

„możliwości”, proponując autorski specjalny wskaźnik zadowolenia. Rodzi się 

pytanie na czym ta wyjątkowość polega? 

Dalsze informacje o granicy wieku respondenta (35 lat), duża liczność próby 

(ok.1200 osób), objęte terytorium (całe województwo wielkopolskie), quasi - 

losowy dobór respondentów do próby po uprzednim warstwowaniu, 
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przeprowadzenie pilotażu, kontrola pracy ankieterów świadczy o dużych 

umiejętnościach Autora monografii prowadzenia badań empirycznych szeroko 

zakrojonych tematycznie. 

W rozdziale trzecim Autor zamieścił ponadto opis stosowanych metod 

statystycznych. I tak, dokonano analizy struktury rozkładów ważonych 

wskaźników zadowolenia (przejście na skalę przedziałową umożliwiło 

przekształcenie skali porządkowej na przedziałową); wykorzystano testy do 

sprawdzenia hipotez o w(usterka w postawionej słownie hipotezie, a ponadto 

brak formalnego zapisu ; por.str. 160). Dość niepokojąca w kontekście wyboru w 

dalszej analizie klasycznego modelu regresji (spełnienie założeń stosowalności) 

jest informacja o braku normalności rozkładów wskaźników zadowolenia. 

W dalszym kroku zastosowano analizę korelacji, z usterką W postaci braku 

badania statystycznej nieistotności współczynników Pearsona i Spearmana. 

W sytuacji, gdy w badaniu wystąpiły zmienne ilościowe i jakościowe 

zastosowano prawidłowe rozdzielenie w badaniu zależności między nimi Autor 

prawidłowo zastosował model klasyczny regresji liniowej oraz model regresji 

porządkowej. Zapis formalny modelu na str.16l powinien jednak zawierać 

odchylenia standardowe oszacowanych parametrów, wartość testu t, odchylenie 

standardowe składnika resztowego oraz przynajmniej symbol współczynnika 

determinacji Rz, tym bardziej, że w prezentowanych tabelach zarówno w tekście, 

jak i w aneksie oceny liczbowe tych składowych modelu się znajdują. 

Na str.161 znajduje się uzasadnienie - z powołaniem się na podejście dwojga 

autorów (Wieczorkowska,Wierzbiński;2007) — o akceptowalności traktowania 

zmiennej numerycznej skokowej ze skali porządkowej za zmienną ciągłą. Autor, 

którego „posądzam” raczej o rzetelną wiedzę statystyczną, powinien - dla 

równowagi - przytoczyć opinię jednego z przeciwników takiego podejścia 

Sidneya Siegla (2000), który twierdził, że nie można danych ze skal 

porządkowych traktować tak jak liczb w matematyce. Warto zapoznać się z 

argumentami dwóch stron tego sporu, który można znaleźć w publikacji 
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P.Francuza i R.Mackiewicza „Liczby nie wiedzą skąd pochodzą”. Wyd.I str.390 

Wydawnictwo KUL Lublin, 2005 (nota bene tytuł zostały zapożyczony od 

Frederica Lorda (1946). 

Kolejna metodę, którą zastosował Autor w opracowaniu wyników badania była 

analiza skupień , konkretnie najczęściej wybierana metodę Warda. 

Mimo wymienionych usterek opracowanie wyników, które są 

zamieszczone w kolejnych trzech rozdziałach potwierdza dojrzałość naukowo- 

badawczą Autora. 

W rozdziale czwartym, piątym i szóstym zaprezentowano wyniki analizy danych 

empirycznych, które po zastosowaniu omówionych w rozdziale trzecim metod 

korespondowały z postawionymi hipotezami. W rozdziale czwartym nawiązano 

do hipotezy drugiej, której treść sugerowała, iż czynniki ekonomiczne różnicują 

system wartości. Dodatkowo, sprawdzono w ujęciu modelowym różnicowanie 

cech poza ekonomicznych. Dane w tabeli 4.8 wprowadzają pewien chaos. 

bowiem tytuł odnosi się tylko do ekonomicznych sfer życia, natomiast treść 

zawarta w tabeli odnosi się do wpływu na ważność również sfer 

pozaekonomicznych. Bogata w ilustracje graficzne i tabelaryczne treść tego i 

dwóch następnych rozdziałów przytłacza recepcję tekstu i konfrontację wyników 

z założonymi hipotezami. Często spotkać można było uzasadnienie Autora tej 

zbytniej szczegółowości w postaci słów: ”sprawdzono jeszcze”, „ponadto 

ciekawe było”, warto też zestawić”. Autor wprowadził pewne ułatwienia tej 

recepcji, jednak zaprezentowano zbyt szczegółowe wyniki. Dlatego z trudem 

można było odnaleźć te wyniki, które dokumentowały zróżnicowanie szczęścia 

przez czynniki ekonomiczne co mogło szybciej zaspokoić ciekawość czytelnika 

w kontekście tytułu recenzowanej pracy. Nawiązywała do tego trzecia hipoteza 

postawiona przez Autora, a odpowiedź można znaleźć w rozdziałach piątym i 

szóstym ale dopiero po wnikliwym zapoznaniu się z wynikami zastosowania 

określonych metod statystycznych. Ostateczna konkluzja, zaprezentowana W 

zakończeniu pracy, na str.319 potwierdziła, że szczęście i jego determinanty, w 
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tym ekonomiczne stanowią nadal niedokończony empirycznie cel badawczy. 

Wynika to z wielowymiarowego charakteru tej kategorii i wpływie powiązanych 

interakcyjnie wielu czynników. Tym bardziej trudno jest sformułować 

rekomendacje do wyboru i poświęceniu szczególnej uwagi wybranym sferom 

życia, by osiągnąć pełnię szczęścia. 

Recenzowana praca, którą dr Tomasz Szubert wykonał z dużym 

wachlarzem zadań badawczych i właściwych stosowanych metod analizy 

statystycznej wyników uzyskanych W szeroko zakrojonym badaniu empirycznym 

i wnikliwej analizie stanowi kolejny krok w zbliżeniu do rezultatu poszukiwań 

odczuwania szczęścia po zaspokojeniu różnych potrzeb i tym samym można tę 

pracę uznać za wnoszącą ważny wkład w rozwój dyscypliny ekonomia (obecnie 

ekonomia i finanse). Praca spełnia wymogi ustawowe zarówno pod względem 

merytorycznym jak i formalnym. 

Dr Tomasz Szubert w recenzowanej monografii zmierzył się z trudnym ciągle 

problemem w kwestii procesu badawczego, a mianowicie jak zdiagnozować 

źródła szczęścia. 

Od lat 70-tych ubiegłego wieku zaproponowano kilkadziesiąt definicji szczęścia 

jak składnika jakości życia. W teorii to pojęcie zostało zapożyczone z 

psychologii i filozofii, jak również z ekonomii. Ciągłe zainteresowanie 

szczęściem, a szerzej jakością życia ludności jako przedmiotem badań wynika nie 

tylko z trudności przyjęcia standardowej definicji, ale przede wszystkim z 

trudnym empirycznym rozpoznaniem determinant jej powstawania. Habilitant 

podjął się bardzo trudnego zadania pomiaru tego zjawiska, przeprowadzając 

ważne dla rozwoju nauki rozważania nad trafnością spodziewanych zachowań 

członków społeczeństwa przy użyciu klasycznych, ale wybranych właściwie 

metod. Poszerzył źródła wiedzy o ważnym - w kontekście również nierówności 

społecznych - zjawisku, bowiem zadowolenie z życia ludności, uwarunkowane 

warunkami życia. którego źródłem jest praca, dochody, stan posiadania pozwala 

na dalszy rozwój gospodarczo ~ społeczny. 
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Warto podkreślić wartość poznawczą wyników zastosowanej analizy skupień 

(dla roku 2016), dzięki czemu można wyodrębnić grupy respondentów, co może 

być użyteczne dla prowadzenia polityki społecznej. Zatem recenzowana praca ma 

również wymiar aplikacyjny. 

Można stwierdzić na podstawie wyników prezentowanych w monografii, 

że mimo bardzo wnikliwej analizy, którą Autor przeprowadził na podstawie 

wyników badania własnej i głębokiej wiedzy, zaczerpniętej ze źródeł wtórnych 

poczucie szczęścia, a szerzej jakość życia nadal pozostaje trudnym do 

jednoznacznego wyodrębnienia zbioru determinant go kształtujących w różnych 

warunkach obiektywno-subiektywnych. 

Konkludując, wyrażam pozytywną opinię o recenzowanej rozprawie. 

Uważam, że praca prezentuje oryginalny, pionierski wkład Autora w rozwój 

metod badania czynników budujących poczucie szczęścia, co wpływa w sposób 

decydujący na jakość życia. Rezultaty przeprowadzonego badania własnego 

zainteresują niewątpliwie psychologów, socjologów, polityków społecznych i 

pracowników ochrony zdrowia. Ma zatem nie tylko walor poznawczy, ale także 

aplikacyjny. Wkład Habilitanta w rozwój nauk o zjawiskach ekonomiczno ~ 

społecznych jest w mojej opinii bezspomy. 

Recenzowana praca dr Tomasza Szuberta pt. „Szczęście i jego determinanty 

ekonomiczne” zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym spełnia 

wymogi ustawowe. 

Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Dr Tomasz Szubert po uzyskaniu stopnia doktora opublikował prace w 

pięciu obszarach tematycznych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

zagadnieniami dotyczącymi jakości życia. Dorobek ten w liczbie szesnastu nie 

jest zbyt obszerny, aczkolwiek artykuły były zamieszczane w renomowanych 

polskich czasopismach. Niezbyt wysoka punktacja tych czasopism wynikała z 

warunków obiektywnych, np. obecnie Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Oeconomica wg wykazu czasopism MNiSW oferuje 20 pkt (poprzednio 6 pkt). 
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Załączone artykuły dokumentują konsekwentne dążenie Habilitanta do 

wyjaśniania zjawisk społecznych, w tym procesów demograficznych czy sytuacji 

osób dotkniętych upośledzeniem zdrowia. Od 2013 roku dr T.Szubert 

koncentrował się nad badaniem zjawisk z zakresu poziomu i jakości życia. Należy 

podkreślić, że rozpoznanie zróżnicowania zjawisk z tego obszaru badawczego 

było zawsze dokonywane w oparciu o głęboką wiedzę z zakresu matematyki, 

statystyki i informatyki, co nie jest często spotykane w takiej skali w publikacjach 

z zakresu badania zjawisk społecznych, niewątpliwie trudno mierzalnych. 

Metodyka badan prowadzonych przez dr T.Szuberta wyróżnia się umiejętnością 

uzasadnienia wyboru metod ilościowych w zależności od postawionego celu 

badawczego i charakteru badanego zjawiska. Habilitant dbał o prawidłowy 

wybór próby, a także pamiętał o konieczności spełnienia wymaganych założeń 

stosowanych metod lub poszukiwał innych, jeżeli te założenia nie były spełnione. 

Na wyróżnienie zasługuje fakt opublikowania osiągnięć badawczych z zakresu 

opisu zróżnicowania zjawisk ekonomiczno-społecznych w ujęciu przestrzennym, 

b. żmudnych do „obróbki” statystycznej bez komputerowych pakietów. 

Dorobek ilościowy jest co prawda skromny, ale najnowsze zamierzenia badawcze 

w ramach międzynarodowego grantu są obietnicą rozwoju współpracy 

międzynarodowej Habilitanta w zakresie dalszych badań, tym razem w 

odniesieniu do nowych zjawisk ekonomicznych, które zachodzą pod presją 

postępującej cyfryzacji. Owocem realizacji tych badań jest współautorstwo 

artykułu w j.angielskim, który jest obecnie recenzowany, a w formie referatu był 

wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej w kwietniu 2019 roku w 

Poznaniu. 

Cytowania publikacji dr T.Szuberta są nikłe (cztery w Google Scholar). Ciągle 

aktualny temat monografii oraz obecna współpraca międzynarodowa powiększy 

niewątpliwie wkrótce liczbę cytowań. 
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Habilitant zrealizował grant NCN W ramach programu Sonata 6 (nr. umowy 

UMO-2013/11/D/H54/O3933), a od marca 2019 roku realizuje europejski grant 

międzynarodowy. 

Ocena działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej. 

Na pozytywną ocenę zasługuje działalność dydaktyczna dr T.Szuberta, 

który jest wyróżniającym się dydaktykiem co docenili studenci, w konkursie na 

najlepszego wykładowcę organizowanym przez Parlament Studencki UEP 

otrzymał ocenę wyróżniającą. Należy podkreślić, że Habilitant organizował 

kwerendy literaturowe w bibliotece UEP na temat jakości życia oraz problemów 

cyfryzacji na rynku pracy. W ten sposób spożytkował doświadczenia z 

naukowych pobytów w międzynarodowej szkole letniej prowadzonej na 

Uniwersytecie w Hiszpanii. Dla studentów z innych krajów, przebywających w 

ramach Erasmusa prowadził anglojęzyczne wykłady z zakresu informatyki. 

Wypromował kilkudziesięciu licencjatów, magistrów oraz absolwentów studiów 

podyplomowych, był przez sześć edycji kierownikiem Studiów podyplomowych, 

dotyczących zastosowań metod statystycznej analizy danych w administracji i 

biznesie. Prowadził kursy dokształcające w zakresie zaawansowanej analizy 

danych dla pracowników UEP. Na wyróżnienie zasługuje l30—stronicowy raport 

na temat funkcjonowania programu Erasmus w Polsce, który przygotował dla 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

Pełnił różne funkcje organizacyjne w Komisji Rekrutacyjnej UE, był 

członkiem Zespołu ds. Strategii HR dla naukowców UEP. W 2029 roku był 

przewodniczącym Komitetu organizacyjnego konferencji naukowej, 

organizowanej przez UEP we współpracy z NBP. Tematyka tej konferencji 

wiązała się z najnowszym obszarem zainteresowań badawczych dr Tomasza 

Szuberta. 
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Wniosek końcowy. 

Przedstawiona monografia dr Tomasza Szuberta stanowi znaczący wkład 

Habilitanta w rozwój dziedziny nauk ekonomicznych (obecnie społecznych) w 

dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). Dr Tomasz Szubert 

wykazuje dużą aktywność naukowo-badawczą, dydaktyczno - popularyzacyjną 

oraz organizatorską. Jest obecnie aktywnym uczestnikiem naukowej i 

szkoleniowej współpracy międzynarodowej. 

Osiągnięcia dr Tomasza Szuberta spełniają wyczerpująco wymagania 

określone przez Ustawę z dnia 14 marca 2003 o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki i stanowią podstawę do ubiegania się przez kandydata 0 stopień 

doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia 

i finanse). Popieram wniosek dr Tomasza Szuberta o nadanie Mu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych 

(obecnie społecznych) w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). 

iw Mug 
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