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R e c e n z j a 

dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego  

oraz współpracy międzynarodowej dr. Tomasza Kubina 

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
 

 

I Sylwetka habilitanta 

Dr Tomasz Kubin w roku 2001 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia 

politologiczne na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2001-2005 odbył studia 

doktoranckie z zakresu nauk o polityce. Swoją wiedzę poszerzył także poprzez 

ukończenie studiów podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego i prawa Unii 

Europejskiej.  

Stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny nauki o polityce uzyskał w r. 

2005 na Wydziale Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu, na podstawie dysertacji 

zatytułowanej „Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie”. 

Pomyślnie zakończony przewód doktorski, umożliwił Habilitantowi awans na 

stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, które nadal 

zajmuje. 

Analiza kariery dra T. Kubina pozwala stwierdzić, że ma On należyte 

przygotowanie do pracy naukowej. Potwierdzają to dotychczasowe rezultaty Jego 

aktywności naukowo-badawczej. Niewątpliwie studia i uczestnictwo w badaniach 

naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim, umożliwiły rozwinięcie 

predyspozycji do badania zwłaszcza zjawisk i procesów zachodzących w Unii 

Europejskiej.  

II Ocena osiągnięcia naukowego będącego podstawą wniosku o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego 

 Osiągnięciem naukowym, które Habilitant wskazał jako podstawę wniosku o 

najwyższy stopień naukowy, jest stosunkowo obszerna książka (525 str.) pt. 

„Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej”, która ukazała się 
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nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w 2014 r.  Jej Autor podjął się 

niewątpliwie zagadnienia bardzo istotnego dla rozwoju naukowej wiedzy o polityce, 

ale jednocześnie niełatwego z uwagi na złożony charakter Unii Europejskiej, która 

posiada zarówno instytucje międzyrządowe, jak i ponadnarodowe. W związku z tym, 

jest ona organizacją międzynarodową, ale z wyraźnie rosnącą rolą ponadnarodowego 

zarządzania. Jest organizacją skupiającą państwa oraz coraz wyraźniej regiony i 

obywateli. Już z tych tytułów podjęta przez Habilitanta sprawa legitymizacji przecież 

całego systemu instytucjonalnego takiego bytu wydaje się niełatwym przedmiotem 

analiz. Instytucje i organy UE, z uwagi na odmienne funkcje i sposoby kreowania, z 

konieczności w zróżnicowany sposób uzyskują legitymacje, dzięki którym stają się 

prawowite. Dlatego też z uznaniem należy się odnieść do zadania badawczego 

określonego tematem recenzowanej rozprawy. Poznanie, analiza i ocena procedur, 

mechanizmów, społecznych oczekiwań i możliwości legitymizowania władzy 

przekazanej instytucjom i organom UE umożliwi m.in. konstruowanie trafniejszych 

programów jej modernizacji. Chociaż procesom prowadzącym do uzyskania 

legitymacji przez władzę polityczną w ogóle poświecono już wiele opracowań, to 

jednak dynamika takich procesów sprawia, że rezultaty badań naukowych szybko się 

dezaktualizują. Wymaga to kontynuowania lub podejmowania nowych przedsięwzięć 

w celu weryfikacji dotychczasowych ustaleń oraz nieustannego aktualizowania 

oczekiwanych i możliwych prognoz rozwoju dzisiejszej demokracji. Należy także 

zauważyć, iż legitymizacja instytucji organizacji międzynarodowej jest – przynajmniej 

do tej pory na gruncie polskim – zagadnieniem badawczym podejmowanym bardzo 

sporadycznie, najczęściej tylko w kontekście często powtarzanej tezy o deficycie 

demokracji w UE.     

 Autor ocenianej monografii prawidłowo określił plan badań naukowych, którego 

zarys przedstawił we „Wstępie”. Przede wszystkim określił trzy cele, jak się wydaje, 

podstawowe (s. 15-16), wskazał też „główną tezę”, a w zasadzie kilka takich tez (s.18). 

Ponadto zaznaczył, że celem każdego rozdziału będzie udowodnienie tez 

szczegółowych oraz weryfikacja hipotez. Kluczowe było też przyjęcie, iż „praca 

dotyczy systemu instytucjonalnego UE <w ogóle>, a nie unijnych instytucji 

funkcjonujących w danym momencie czy też konkretnych ich decyzji, działań lub 
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zaniechań”. Wydaje się, iż Habilitant postanowił skupić się na „legitymizacji 

określonego porządku (ładu) politycznego, społecznego, ekonomicznego”. I dlatego też 

ukazał sprawę legitymacji systemu instytucjonalnego UE m.in. poprzez zbadanie jego 

sprawności w warunkach kryzysu gospodarczego, jaki rozpoczął się w 2008 r.  

 Zamierzenia badawcze Habilitanta należy znać za ambitne i istotne dla 

poznania istotnego fragmentu życia politycznego Unii Europejskiej i jej państw 

członkowskich. Do ich realizacji wykorzystał On prawidłowo dobrane narzędzia 

badawcze chociaż nie podzielił ich na metody i techniki. Informuje tylko o szczególnej 

przydatności w postępowaniu badawczym analizy porównawczej oraz metod 

historycznej, systemowej i decyzyjnej. Jednak z analizy tekstu wynika, że zastosował 

On także inne metody stosowane w badaniach naukowych, chociaż ich nie wymienił. 

Przy weryfikowaniu zebranego materiału badawczego oraz przy jego ocenie 

niewątpliwie korzystał również z analizy instytucjonalno-prawnej. Na podstawie 

lektury przesłanych mi tekstów stwierdzam, że Habilitant zna drogi prowadzące do 

naukowego poznania i potrafi z nich należycie korzystać. 

Recenzowana monografia ma prawidłową strukturę. Składa się ona z: „Wykazu 

częściej stosowanych skrótów”; „Spisu schematów, tabel i wykresów”; „Wstępu; 

sześciu rozdziałów oraz „Wybranej bibliografii”. Wstęp zawiera wszystkie elementy 

zwyczajowo wymagane w takiej części rozprawy. Zaletą rozdziału I jest zebranie i 

krytyczne uporządkowanie wiedzy teoretycznej na temat m.in. istoty legitymizacji 

władzy politycznej oraz legitymizacji instytucji UE. Wyjaśnione tam zostały równiej 

inne pojęcia kluczowe z uwagi na cele dalszych rozważań tj. deficyt demokracji i 

deficyt legitymizacji. Przy opracowywaniu tego rozdziału, Habilitant wykorzystał 

teorie i ustalenia pozbawione takiego statusu opracowane przez wielu politologów, 

socjologów, prawników i innych badaczy, w sposób udany odnosząc je do badanej 

rzeczywistości. Treść pierwszego rozdziału potwierdza dużą wiedzę Autora i 

umiejętność twórczego korzystania z dorobku europejskiej, w tym polskiej nauki.  

W rozdziale drugim Habilitant wyjaśnił znaczenie tytułowego terminu system 

instytucjonalny UE oraz jego prawne podstawy. Dwa kolejne rozdziały są kluczowe z 

uwagi na założenia badawcze określone we wstępie. W rozdziale trzecim ukazał w 

interesujący sposób specyfikę europejskich instytucji, a w następnym rozdziale – 
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wybrane drogi uzyskiwania legitymacji przez omawiany system instytucjonalny. W 

jego podsumowaniu Autor sformułował trafny wniosek, wg którego legitymizacja 

systemu instytucjonalnego UE – z uwagi na złożony jej charakter - powinna 

dokonywać się w sposób bezpośredni (właściwy dla państwa) i pośredni (właściwy dla 

organizacji międzynarodowej). Rozdział V wyraźnie uzupełnia wiedzę o UE i 

problemie legitymacji jej instytucji poprzez ocenę ich skuteczności w warunkach 

głębokiego kryzysu gospodarczego. Legitymizacja poprzez skuteczność w 

rozwiązywaniu problemów jest przecież jedną z bardziej efektywnych sposobów 

uzyskiwania legitymacji. Postrzeganie unijnych instytucji przez europejską opinię 

publiczną, a także poszukiwaniem związków między taką opinią a poziomem 

legitymizacji zostało w sposób udany zaprezentowane w rozdziale ostatnim. 

Zasadniczą część „Zakończenia” stanowią odniesienia do tez badawczych 

sformułowanych na początku książki. Habilitant przekonywująco wykazał ich 

słuszność. Wskazał także możliwą prognozę dla UE i najważniejsze jej determinanty. 

Treść tej części rozprawy ostatecznie potwierdza dojrzałość metodologiczną 

Habilitanta, Jego dużą wiedzę oraz umiejętność syntezy i formułowania wniosków. 

Tezy wyartykułowane przez Autora uznaję za prawidłowe i uzasadnione wynikami 

przeprowadzonych analiz.       

 Rozważania Habilitanta oparte zostały na bazie, na którą składają się liczne 

źródła i opracowania. Wśród wymienionych opracowań znajdują się wszystkie ważne 

i ważniejsze polskich i zagranicznych badaczy, jakie mogły być wykorzystane przy 

realizacji zamierzeń badawczych. Sporządzona bibliografia może stać się dobrym 

punktem wyjścia do dalszych badań nad integracją europejską, Unią Europejską, a 

zwłaszcza problemem legitymizacji oraz legitymacji jej systemu instytucjonalnego.  

Podsumowując stwierdzam, że: 

a) oceniana książka jest najbardziej naukowo dojrzałym opracowaniem 

Habilitanta. Potwierdzeniem tego są ukazane w niej przekonujące oceny i 

wnioski; 

b) wiele spostrzeżeń Autora ocenianej pracy należy uznać za bardzo trafne. 

Chociaż w znacznej części nie stanowią one Jego naukowego odkrycia, to 

cenne jest to, iż dochodzi On do nich w drodze pogłębionej analizy 
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prezentowanych zjawisk i procesów, wykazując się wiedzą, umiejętnością 

wnioskowania, znajomością życia politycznego Unii Europejskiej oraz 

świadomością jego złożoności;  

c) praca została napisana w sposób interesujący i przystępny. Pozytywne jest 

także to, że wiele współzależności przedstawiono w formie schematów, 

wykresów i tabel, których większość opracował Autor. Umożliwiają one 

prezentacje wielu danych w krótkiej formie oraz lepsze zrozumienie Jego 

argumentacji; 

d) wartość opracowania podnosi stosunkowo precyzyjne zdefiniowanie terminów 

wykorzystywanych do opisu, analizy i oceny wybranych aspektów integracji 

europejskiej, a w szczególności legitymizacji systemu instytucjonalnego UE; 

e) praca jest napisana poprawnie pod względem metodologicznym i językowym;  

f) pewne zastrzeżenie budzą niekiedy znaczenia, w jakich Habilitant wykorzystuje 

niektóre terminy. Np. często przywołując pojęcie legitymizacja w nawiasie 

podaje On termin legitymacja lub odwrotnie pisząc legitymacja w nawiasie 

umieszcza słowo legitymacja (np. str. 281) co może – dla mniej 

zorientowanego czytelnika - sugerować, że są one tożsame albo można je 

wykorzystywać zamiennie. Sam jednak zdaje sobie sprawę z tego (napisał 

przecież o tym w rozdz. I), iż legitymizacja to proces prowadzący do uzyskania 

legitymacji. Natomiast legitymacja oznacza stan, w którym władza lub 

instytucja staje się prawowita. Habilitant pisze także o „legitymacji pośredniej” 

i „legitymacji bezpośredniej” chociaż prawidłowo należałoby pisać o 

legitymacji uzyskanej bezpośrednio lub pośrednio (m.in. str. 305-308).      

Podsumowując stwierdzam, że Autorowi udało się wykazać, iż „założenie o 

deficycie demokracji w UE jest pewnym uproszczeniem”. Z uwagi na hybrydowy 

charakter UE, konieczne jest prowadzenie debaty na zasadniczo szerszy temat 

„legitymizacji systemu instytucjonalnego” tej organizacji i „deficytu takiej 

legitymizacji”. Habilitant słusznie zauważył wielość „źródeł prawomocności systemu 

instytucjonalnego UE”. Jego wysoki poziom niewątpliwie będzie zapewniła „jak 

największa liczba źródeł” legitymizacji, wśród których legitymizacja demokratyczna 

będzie tylko jedną z nich. Habilitant poprawnie zrealizował swoje zamierzenia 
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badawcze wykorzystując w tym procesie naukowe metody i techniki. Wykazał się 

również umiejętnościami i kompetencjami do prowadzenia samodzielnie prac 

naukowo-badawczych.     

Problemem jest jednak uznanie przez Habilitanta, iż oceniana „praca ma 

charakter interdyscyplinarny” (s. 22). Deklaracja taka rodzi pytanie o zasadność Jego 

wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego z zakresu dyscypliny nauki o 

polityce. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, osiągnięcia 

naukowe będące podstawą takiego wniosku mają „stanowić znaczny wkład autora w 

rozwój określonej dyscypliny naukowej”. Na szczęście dla Habilitanta, lektura 

rozprawy jednak nie potwierdza Jego opinii. To, że wykorzystał On, a nawet ukazał w 

tekście niektóre ustalenia innych dyscyplin naukowych nie świadczy o 

interdyscyplinarnym charakterze Jego dzieła. Oceniana praca napisana została z 

wykorzystaniem kategorii i metodologii właściwych dla dziedziny nauk społecznych, 

a zwłaszcza – co szczególnie podkreślam - nauk o polityce. Zatem może ona być 

zasadniczą podstawą ubiegania się o kolejny stopień naukowy w zakresie tej 

dyscypliny nauki. 

III Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

 Poza monografią wskazaną jako osiągnięcie naukowe, Habilitant ogłosił 

drukiem jeszcze wiele innych prac. Przedstawiony do oceny spis publikacji 

ukazujących rezultaty Jego badań prowadzonych po uzyskaniu stopnia doktora, 

obejmuje 14 rozdziałów w pracach zbiorowych (jeden w języku angielskim) oraz 16 

artykułów w czasopismach naukowych, w tym jeden w języku hiszpańskim ogłoszony 

drukiem przez Univerisity of Valladolid. Zostały one wydane w różnych ośrodkach 

naukowych i przez różnych wydawców. Wartość 15 artykułów podnosi opublikowanie 

ich przez periodyki umieszczone na liście B czasopism naukowych prowadzonej przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. „Studia Europejskie”, „Przegląd 

Politologiczny”, „Przegląd Zachodni”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, „Studia 

Politicae Universitatis Silesiensis”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” i 

„Stosunki Międzynarodowe”). Habilitant opublikował także 5 recenzji monografii 

naukowych wydanych w Polsce i innych państwach. 
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Wszystkie teksty zaliczone do tej części ocenianego dorobku napisane zostały 

poprawnie pod względem metodologicznym. Z reguły rozpoczynają się od 

zarysowania problemu, określenia pytań badawczych i podstaw teoretycznych 

podjętych rozważań, a kończą ciekawymi wnioskami przyczyniającymi się do 

wyjaśnienia danego zagadnienia. Oparta na wielu krajowych i zagranicznych źródłach 

i opracowaniach analiza instytucji, zjawisk i procesów, najczęściej prowadziła Autora 

także do podjęcia próby ukazania prognozy rozwoju danego fragmentu otaczającej nas 

europejskiej rzeczywistości.  

Analiza jakościowa prac zaliczonych do dorobku naukowego pozwala również 

stwierdzić, że zostały one napisane na tematy aktualne i istotne z punku widzenia 

potrzeb naukowego poznania. Mieszczą się one w polu badawczym nauk o polityce. 

Uwidoczniony w ocenianych tekstach sposób narracji oraz umiejętność 

argumentowania potwierdzają dużą wiedzę ich Autora i predyspozycje do pracy 

naukowej. Zwiększająca się jakość kolejno publikowanych prac świadczy również o 

Jego systematycznym rozwoju naukowym. 

  Stwierdzam, iż osiągnięcia naukowo-badawcze dr. T. Kubina, pod względem 

ilościowym i jakościowym spełniają wymagania stawiane osobom ubiegającym się o 

kolejny stopień naukowy. Niewątpliwie przyczyniły się one do rozwoju w 

szczególności nauki o międzynarodowych stosunkach politycznych i nauki o integracji 

europejskiej, które pozostają subdyscyplinami nauk o polityce.     

IV Indeks Hirscha 

Wg Harzing’s Publish Or Perish indeks Hirscha dla Habilitanta wynosi 3, co uznaję – 

biorąc pod uwagę warunki do prowadzenia badań naukowych i publikowania, jakie 

może zapewnić polska uczelnia - za wynik na poziomie dostatecznym. 

V Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub 

udział w takich projektach 

 Habilitant dotychczas nie kierował międzynarodowym lub krajowym projektem 

badawczym. Jednak pełnił lub pełni funkcje wykonawcy w dwóch zespołach 

badawczych, których działalność finansowało lub finansuje Narodowe Centrum 

Nauki. Podobną rolę wypełniał przy realizacji projektu finansowanego przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektu zleconego przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tematyka badań prowadzonych przez zespoły, 
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w pracach których uczestniczył Habilitant, miała charakter politologiczny i mieściła 

się w obszarze Jego naukowej specjalności.  

VI Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych 

 Po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitant uczestniczył w 73 krajowych i 

międzynarodowych konferencjach naukowych. Wszystkie odbyły się w Polsce, ale w 

różnych ośrodkach akademickich. W trakcie 16 tego typu naukowych wydarzeń (z 

ww. liczby) prezentował On wyniki swoich badań w fermie referatu lub udziału w 

dyskusji panelowej, w której głos zabierało także kilku innych badaczy. Brak 

uczestnictwa w konferencjach odbywanych poza Polską oraz stosunkowo mała liczba 

takich wydarzeń z referatem sprawia, że Habilitant spełnia wymienione kryterium 

tylko na poziomie minimalnym.    

VII Osiągnięcia dydaktyczne 

 Habilitant ma duże osiągnięcia w pracy dydaktycznej. W Uniwersytecie 

Śląskim i kilku innych szkołach wyższych prowadził wykłady, ćwiczenia lub 

konwersatoria w języku polskim lub angielskim z przedmiotów m.in. takich jak: 

„Integracja europejska”; „Prawo Unii Europejskiej”; „Europejska integracja polityczna 

i gospodarcza”; „Polska w Unii Europejskiej”. Był także prowadzącym seminarium 

dyplomowe na poziomie studiów pierwszego stopnia. Wszystkie zajęcia powierzone 

Habilitantowi wymagały prezentowania wiedzy politologicznej i pozostawały w 

zainteresowaniu jego specjalności naukowej. Uczestniczył On również w realizacji 

projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem było 

opracowanie koncepcji studiów podyplomowych dla nauczycieli. Habilitant jednak nie 

przedstawił informacji o ewentualnych nagrodach za osiągnięcia w tego typu 

działalności.   

VIII Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki 

 Dr T. Kubin ma osiągnięcia także w zakresie popularyzacji nauki i naukowej 

wiedzy. Kilkakrotnie wygłaszał referaty dla młodzieży, słuchaczy Uniwersytetu III 

Wieku lub w trakcie festiwalu nauki.  
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VIII Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych  

 Habilitant odbył tylko jeden krótki staż w hiszpańskim University of 

Valladolid. Niewątpliwie udział w międzynarodowej współpracy naukowej jest słabą 

stroną  wniosku Habilitanta o nadanie najwyższego stopnia naukowego.  

 

Konkluzja 

Stwierdzam, że dr T. Kubin – mimo wyżej wyartykułowanych zastrzeżeń - 

posiada znaczące osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a także dorobek 

dydaktyczny i popularyzatorski. W szczególności przedstawił interesujące osiągnięcie 

naukowe, które oceniam jednoznacznie pozytywnie. Jest ono potwierdzeniem Jego 

systematycznego rozwoju naukowego oraz stanowi znaczny wkład do naukowego 

poznania problemu legitymacji instytucji Unii Europejskiej do wypełniania swych 

funkcji oraz sposobów pozwalających na uzyskanie takiej legitymacji w możliwie 

szerokim wymiarze. Ponieważ zagadnienia takie pozostają w zainteresowaniu nauk o 

polityce, Habilitant przyczynił się do rozwoju właśnie tej dyscypliny naukowej. W ten 

sposób spełnił On wymogi określone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Habilitant wypełnił także większość wymagań szczegółowych wymienionych w par. 4 

i 5 rozporządzenia MNiSzW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W związku 

tym popieram wniosek o nadanie Habilitantowi kolejnego stopnia naukowego.  

 

         


