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1. DOROBEK DYDAKTYCZNYO POPULARYZATORSKI ORAZ WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

1.1. Osiągnięcia dydaktyczne

Obecnie jestem pracownikiem Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa

Gospodarczego na Wydziale Zarządzańa AGH w Krakowie. Moja działalność dydaktyczna

obejmuje ćwiczęńa i wykłady z następujących przedmiotów

Na studiach I stopnia (licencjackie i inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne:

Zaruądzarie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,

Zarządzaniemałą firmą,

Podstawy zatządzania,

Na studiach II stopnia (licencjackie i inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne:

Zar ządzańe strate giczne,

Small Business na rynku międzynarodowym,

Małe i średnie firmy w UE.

Dla większości wymienionych vlyżej przedmiotów przygotowałam autorskie wykłady i
ćwiczenia w oparciu o własne badania empiryczne, prowadzonę przeze mnie w sektorze

MMSP oraz doświadczęnia zdobyte w trakcie współpracy z przedsiębiorcami, jako trener i

doradca biznesowy.

Istotnym elementem mojej działalności dydaktycznej jest takżę ksńńcenie na poziomie

podyplomowym. Prowadziłanzajęcia na poniZej wskazanych studiach podyplomowych:

,,Zaruądzarie projektami" z przedmiotu,,Metody Operacyjnego Zarządzania

Projektami" (w roku 200912010) oraz z ptzedmiotu ,,Zatządzanie Współczesnymi

Or gańzacjami" (w latach 20 10 -20 l3),

,,Facility Management zarządzante inteligentnym budynkiem" z przedmiotu

,,Analiza potrzeb klientów"( w latach 2009 -2013),

Nowoczesna praktyka zaruądzania w energetyce gazowej z przedmiotu ,,Nowoczesne

metody zarządzanił' (20l 1 r.).

Obecnie prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych:
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,,Menedzer Jakości" zprzędmiotu,,Zarządzenięryzykiem w systemach zarządzanid',

,,Zarządzartie przedsiębiorstwem" z przedmiotu ,,Wybrane metody organizacji i

zarządzanld',

,,Facility Management zaIządzanie inteligentnym budynkiem" z przedmiotu

,, Po dstawy zar ządzania F acility Management",

,,Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznęgo w obieklach

budowlanych" z ptzedmiotu ,,Efektyuma komunikacja i koordynacja

międzybranżowa".

W latach 2005-2017 byłam promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich

(promotor ponad 150 prac i recenzent około 80 prac).

Obecnie pełnię fuŃcje promotora pomocniczego 3 prac doktorskich, których v,rrkaz

zamięściłarn w tabeli nr 1.

Tab. 1 .Wykazprac doktorskich, nad którymi sprawuję opiekę w formie promotora
pomocniczego w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydzial e Zarządzartia

Współpracowałam także z innymi polskimi uczelniami, jak ,rp. Wyższa Szkoła Handlowa

(WSH) w Krakowie, gdzie w latach 2006-2012 prowadziłam zajęcia dydaktyczne z

następuj ących przedmiotów:

Zarządzanie MMSP,

Podstawy Zaruądzania,

Mikroekonomia.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach organizacyjnych na rzecz WSH w Krakowie i byłam

członkiem Senatu tej Uczelni.

Imię i
nazwisko

doktoranta

Okres
sprawowania

opieki
naukowa

Tytuł rozprawy doktorskiej

Łukasz Bakuła od 17 .09.2015
nadal

Wpbw strategii cenowych na rozwój małych i średnich
pr z e ds i ęb i or s tw z s e kt or a t e c hno l o gii int erne t owy ch

Bartosz Lebida od 18.06.2015
- nadal

Determinanty ronłoju małych i średnich
pr ze ds ięb ior stw br anzy r e cyklinsu w P ol s ce

Damian
Iuszczyk

od23.03.ż017
- nadal

Wykorzystanie efektów synergii w zarzqdzaniu polskim
pr z e ds ięb i or s tw em w handlu z agr ani c znvm
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Jako osiągnięcie dydaktyczne w latach 2005-2017 chciałabym wskazać następujące

publikacje:

1. Business strategies - cases (ed. MykhaileŃo O), [autorzy] Bartkowiak P., Bernat T.,
Czerniachowicz B., Diachenko M., Duda .J, Dvorkoviy R., Gąsior A.,Kibuk T.,
Klimecka N., Koszel M., Kotenok A., Marchenko M., Miaskowska A., Oberemchuk
V., Pankovetskiy O., Pazdrii V., Prokhorova Y., Shcherbatiuk O., Tarnavska O.,
TimcheŃo O,, Wieczorek-Szymańsk& A., Zal<rzewska M. Wyd. Pństwowy
Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie, Kijów 2016.

Publikacja ta jest zbiorem case study, które zostały opracowanę ptzez autorów zróżnych

ośrodków naukowych. Dzięki temu pokazują one problemy, z którymi borykają się

przedsiębiotcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i może być wykorzystywana do

prowadzenia zajęć praktycznych o tematyce biznesowej w języku angielskim. Mój wkład

polegał na opracowaniu 3 zestawów case study.

2. Wolak-Tuzimek A., Duda J., Sołoma A., Lament M., Zarzqdzanie małym i średnim
przedsiębiorstvuem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy ,,Spatium",
Radom 2015.

Publikacja ta ma charakter monografii i jest przeznaczona dla studentów i przedsiębiorców z

sektora MMSP. Składa się ona z 4 rozdziałów (drugi rozdztń jest mojego autorstwa) i
porusza wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem, finansowaniem i zarządzaniem

przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małych i średnich podmiotów.

3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł.,
Przedsiębiorczość w warunkąch gospodarki globalnej wybrane aspekty,
Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.

Publikacja ta jest monografią na temat przedsiębiorczości. Składa się z 6 rozdziałów, w

których dokonano przeglądu koncepcji przedsiębiorczości, wskazano na jej związki z

innowacyjnością oraz wewnętrzne i zeulnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości.

Przedstawiono proces rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po 1990 r. wraz z instrumentami,

zapomocą których był on wspierany. Zostńapokazana również wielowymiarowość pojęcia

przedsiębiorczości i podjęto próbę klasyfikacji tego zjawiska. Publikacja zavłięra także

wyniki badń empirycznych, które pozwoliły na wskazanie barier rozwoju przedsiębiorczości
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dla MMSP na rynku polskim i w wybranych krajach UE. RozdziŃ piąty, mojego autorstwa,

dotyczy aspektów internacjonalizacji mikro-, mĄch i średnich przedsiębiorstw.

4, Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J,, Proces zarzqdzania w praktyce,
Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.

Publikacja ta jest zbiorem praktycznych zadań dla studentów Szkół Wyższych, szczegóInie

Wydziału Zarządzania. Zadaria zostńy opracowane na podstawie badń i doświadczeń

praktycznych autorów i dzięki temu pozwalają na udoskonalenie dydaktyki poprzez

wprowadzenie praktycznego wymiaru i zaimplementowanie teorii do działńpraktycznych.

5. Codogni M., Duda J., Kudełko K., Kusa R., Teczke M., Wacławik Ł,, Wąchol J.,
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej,
Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.

Jest to publikacja o charakterze monografii poruszającej zagńnienia zńęane z

innowacyjnością przedsiębiorstw na rynku globalnym. Opracowanie składa się z ttzech

rozdzińów, które zawierają rozważania, zarówno na płaszczyźńe makto, jak i mikro

ekonomicznej. Na płaszczyźnie makro określono znaczęnię innowacji w gospodarkach

znajdujących się naróżnych etapach rozwoju. Wskazano na nierówne rozłożenie potencjału

innowacyjnego na świecie, w większości skupionego w Europie ZachodniĄ i AĄi
Południowo-Wschodniej. Pokazano równiez miejsce Polski wrankingach oraz wskazano na

niską efektyvrność realizowanych w Polsce innowacji. Następnie rozwłżania zostaŁy

przeniesione na płaszczyznę mikroekonomiczną. Pokazano wpływ innowacji na rozwój

małych i średnich przedsiębiorstw. Zdefiniowano pojęcie innowacyjności przedsiębiorstw

oraz określono wewnętrzne warunki ich innowacyjności. Opisano także model otwartych

innowacji (open innovation), uwypuklający wykorzystanie celowych przepływów wiedzy

(zarówno do, jak i z otganizacji) dla przyspieszenia wewnętrznych procesów innowacyjnych i

poszerzenia ryŃu, poprzez i dla zewnętrznego wykorzystania innowacji. Przedstawiono

koncepcję born global,którajest szansą rozwoju dla wielu innowacyjnych mikro-, małych i

średnich przedsiębiorstw.

Publikacja ma również vłymlar praktycmy i zavłtera dane statystycmrc na temat innowacji w

ujęciu makroekonomicmym oraz wyniki bńń empĘczrych na temat innowacyjności polskich

MMSP. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w opracowaniu koncepcji i

,ą
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zŃożefi metodologicznych tej publikacji oraz napisaniu rozdziału 2.2. pt.: Wpbw innowacji na

ronvój małych i średnich przedsiębiorstw.

6. Cwiczenia z podstaw zarzqdzania organizacjami, red. Peszko A, [autorzy]: Codogni
M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.

Publikacja ta jest zbiorem ćwiczeń dla studentów Szkół Wyższych, szczegóInie Wydziału

Zarządzaria, które pozwalają przenieśó rozważania i teorie przedstawiane na wykładach na

grunt praktyczny. Jest to zbiot narzędzi, które są wykorzystywane w praktyce i dzięki temu

studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, które są niezbędne w szeroko

rozumianym zatządzaniu przedsiębiorstwem,

1.2. Współpraca z innymi ośrodkami naukowymio w tym współpraca międrynarodowa

Znajomośćjęzyków: niemiecki, rosyjski, angielski (na poziomie średniozaawansowanlrm)

stanowiła kluczowy czynnik warunkujący współpracę międzynarodową ztakimiośrodkami

naukowymi, jak:

1. Fachhochschule Nordostniedersachsen w Ltineburgu, gdzie studiowałam (1995-96) w
ramach międąłrarodowej wymiany studentów (program Tempus), a następnie odbyłam

dwumiesięczrty staż w Banku Die Sparkasse. Wlłriki tego stażu malazĘ odzwierciedlenie

w mojej pracy magisterskiej otaz w pńlikacjach z piewvszego okresu naukowo-

badawczego,

2. Fachhochschule Nordostniedersachsen w Ltineburgu, gdzie przehywńam na

dwumiesięcmym stażu (1998 r.), w takcie którego prowadziłam badania naukowe i
badania empirycme w niemieckich MSP. Wynit i tego stażu i przeprowadzonych badń
empĘcmych znalazĘ odzwierciedlenie w mojej pracy doktorskiej i licmych

publikacjach,

3. Fachhochschule in Mittweida §iemcy', gdńe przebywńilm na miesięcznym stażu (2000

r.), prowadząc badania naŃowe i empirycme w niemieckim sektorze MSP, a wyniki tych

bńańrównież zostaĘ przedstawione wmojej pracy doktorskiej i licmychpublikacjacĘ
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Uniwersytet w Yoensu (Finlandia), w ramach współpracy ztym ośrodkiem nealizowńarrt

badania empirycme w fińskim sektorze MSP (2000 r. ), a ich wyniki zostały

zapręzetowarlwe w mojej rozprawie doktorskiej i publikacjach naukowych,

Moskiewski Ins§rtut Stali i Stopów (obecnie Moskiewski Narodowy Uniwerrytet Nauki i

Technologii), gdzie przebywńarn jako opiekun grupy studentów Wydziału Zarz$zańa

AGH w ramach progrźlmu realŁowanych praktyk (2007 r.). W trakcie pobytu

z{mowałamm się także wzrnacnianiem współpracy pomiędzy Uczelniami.

Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwarro-Frankowsku

(Ukraina). Byłam członkiem zespołu przygotowującego współpracę doĘczacą

podwójnego dyplomowania studentów (2009 r.),

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, gdzie

przebywałarnw ramach organizowania współpracy doĘczacej podwójnego dyplomowania

studentów. Byłam człoŃiem zespołu przygotowującego współpracę doĘczacą

podwójnego dyplomowania studentów Q009 r.),

Uniwersytet w Messynie (Włochy) gdzieprowńziłam w ciągu dwóch ostatrich latQ0l6i

ż0l7) zĄęcia w ramach progrźtmu Erasmus oraz przygotowałam i opracowałam prograrn

wspólnego dyplomowania studentów Wydziału Zarz@zańa AGH oraz Wydziału

Ekonomii Uniwersytetu w Messynie, w zakresie specjalności International Management

(z ramienia AGH w Krakowie jestem koordynatorem tego porozumienia),

Współpraca z Uniwersytetem w Szczecinie i Kijowie. W ramach tej współpracy

powstała wskazana już międzynarodowa publikacja o charakterze dydaktyczrlym,

Business strategies - cases (ed. Mykhailenko O.), Wyd. Pństwowy Uniwersytet

Ekonomiczny w Kijowie, Kijów 2016.

Współpraca z Uniwersytetem w Szczecinie, w ramach tej wspóĘracy jestem członkiem

Rady Programowejl ttłięazynarodowej Konferencji NaŃowej pt. ,froelrologiczne

zachrnvanie przedsiębiorstw" oraz człoŃiem Rady Programowej XV Warsźatów

Ekonomicznych2.

I Szerzej możalaprzeczytać nahĘ:llmikroekonomia.netlprogramYo2Ocommittee.
2 Więcej na temat warsńatwarsztatów moirnprzeczytać: hĘ://mikroekonomia.net/dt%20rp.

4.

5.

7.

8.

9.

10.
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W ramach działalności naukowo-badawczej oraz popularyĄącej naŃę, w latach ż007-2017,

uczestdcą/łam w wielu konferencjach naŃowych organizowarrych przez polskie i zagrańczne

uczelnie, przykładowe z nich to:

1. 23'd Intemńional Scientific Conference on Economic and Social Developmefi (2aI7),

Madrid organizowana przęz University North, Croatia and Faculty of Management

University of Warsaw.

2. Letnia Szkoła Zaruądzania (2016), pt. ,,W świecie paradoksów i paradygmatów

znządzania", Kudow a-Zdr ój3 .

3. Ogólnopolski Ąazd Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji (20I6),Łódź4.

4. BASIQ (2015),International Conference pt. ,§ew Trends in Sustainable Business and

Consumption" otgańzowana przęz Business and Turism Faculty, Amfiteatru

Economic Journal and The Association for lnnovation and Quality in Susteinable

Business, Bukaresń, Rumunia,

5. Konferencja Naukowa (2015), pt. ,,Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzańa

współczesnymi organizacjami" organizowana przez Politechnikę Częstochowską,

Częstochowa.

6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (w latach 2015-2007), pt. ,,Zarządzanie

przedsiębiorstwem - teoria i praktyka" organizowana przez Wydziń Zarządzańa

AGH w Krakowie, Kraków.

7. International Scientific Conference (2014) "Management of Organization in Real and

Virtual Environment: Opportunities and Challenges" organizowana przez Matej Bel

University w Banskó Bystrica, Banskó Bystrica (Słowacja).

8. XV Konferencja Naukowa (2014), pt. ,,Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i

Praktyka" organizowana przęz Uniwersytet Ekonomiczny wę Wrocławiu, Wrocław.

9. Konferencja Naukowa (2013), pt. ,,International Scientific Conference Management of
Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities arrd Challenges V",

organizowanaprzez Politechnikę Opolską i Uniwersytet Matej Bel w Banskó Bystrica,

Banskó Bystrica (Słowacj a).

3 Konferencja kużdego roku jest organizowanaprzezinny ośrodek naukowy.
a Konferencja co roku jest organizowanaprzezinny ośrodek naukowy.
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10. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa (20|3), pt. ,,Zarządzanie Finansami'o

organizowan a przez Uniwersltet Szczeciński, Kołobrzeg.

11.International Scientific Conference (2012), pt. "Rozpoćet pre EÓ na roĘ 2OI4-20ż0

v kontexte Stratógie Európa 2l}}"organizowanaprzęz Matej Bel Universlty w Banskó

Bystrica, Banskó Bystrica (Słowacja).

12. XIII Międzynarodowa Konferencja NaŃowa (2012), pt. ,,Zarządzanie Finansami -

upowszechnianie i transfer wyników badń" organizowana przęz Uniwersytet

Szczeciński, Kołobrzeg.

13. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2011), pt. ,,Zarządzartie Finansami

doświadczenia i perspek§wy globalizaĄt" organizowana przez Uniwersytet

Szczeciński, Kołobrzeg.

14. XII Konferencja Naukowa (2011), pt. ,,Zarządzartie Finansami Firm - Teoria i

Praktyka" organizowanaprzezUniwersy,tet Ekonomiczny wę Wrocławiu,Katpacz.

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2010), pt. ,,Wybory strategiczne w

przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty" organizowana pruez Uniwersytet w

Poznaniu, Poznai.

16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2010), pt. ,,Systemy gospodarcze i ich

ewolucj a. Społeczno-kulfurowe uwaruŃowania" organi zow ana przęz Uniwersytet

Ekonomiczny w Katowicach, Szczyrk.

l7.XI Konferencja Naukowa (2010), pt. ,,Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i
Praktyka" organizowan a przęz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocłańu, Karpacz.

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (w latach 2010-2005), pt. ,,Nowoczesność

przemysłu i usług" organizowanaptzezUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz

TNOiK oddział Katowice, Ustroń.

19. X Konferencja Naukowa (2009), pt. ,,Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i
Praktyka" organizowanaprzęzUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

20.I Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2009), pt. ,,Współczesne problemy

zaruądzania przedsiębiorstwem" organizowana przez Akademie Techniczno-

Humanisty czną w B iel sko -B i aŁej, Szczyrk.
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21. Konferencja Naukowa (ż007), pt. ,,TRANS'07 - Wspólna Europa - tworzenie wartości

przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej" organizowanaptzez SGH w Warszawie,

Gdńsk-Sźokholm.

22.IY Kongres (ż006), pt. ,,Intelligent Building Systems - InBuS" organizowanĄ przez

WydzińZarządzaria AGH w Krakowie, Kraków.

23.V Konferencja Naukowa (2005), pt. ,,Strategia lizbońska a zarz@r-ańe wartością"

organizowana przez SGH w Warszawie, Gdńsk-Uppsala.

24.YI Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2005), pt. ,,Zatządzanie Finansami,

Biznes, Bankowość i Finanse na Rynkach Wschodzących" organizowana przez

Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg.

Brałam udział w stażach w jednostkach orgańzacyjnych wskazanych poniżej w układzie

chronologicznym.

1. Uniwersytet w Messynie (Włochy), kwiecień 2016 i kwiecień 2017.

2. Przedsiębiorstwo PPH PETROSOL Sp. z o.o. w Krakowie, w ramach projektu ,,Nauka

i biznes to dobre połączenie!", Nr pĄektu POKL.08.02.0I-|2-003|I4, realizowanego

w ramach Funduszu Społecznego, styczeń-marzec 2015 roku.

3. Przedsiębiorstwo PPH PETROSOL Sp. z o.o. w Krakowie, w ramach projektu

Wiedza, Praktyka, Kadry - klucz do sukcesu w biznesie" ręalizowanego w ramach

Funduszu Społecznego, maj-sierpień 201 3 roku.

4. Hochschule in Mittweida, Niemcy, stńbadawczy, czerwiec 2000 roku.

5. Fachhochschule Nordostniedersachsen w Liineburgu, Niemcy, maj-lipiec 1998 roku.

Brałam tŃżfr udział w grantach naŃowo-bńawczych i wdrożeniowych, których łvykaz

przedstawiłam w tabeli nr 2.

1,1
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5 Szczegółowy wykaz zadń, l<tóre nęalizowałam w ramach tych projektów badawczych został przedstawiony
w zńączniku nr 3 do wniosku,,Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
6 Skrót GOZ oznacza,,gospodarka o obiegu zamkniętym".
7 Wniosek zostałprzyznany, pehrię w nim funkcję kierownika projektu, ale jego realizacja rozpocmie się od
01.01.2018, zewzględunaudział studentów kierunków inźynierskich,którzy na Il stopniu rozpoczynają nalkę
od lutego 2018. Odpaździernika 2017 tozpoczną się działania promocyjne projektu.

Tab.Z. Wykaz $antów badawczych i wdrożeniowych, w których brałam udziń5

Lp. Tytuł projektu Rok
rozpoczęcia
proiektu

Rok
zakończenia
proiektu

Nazwa organu
przy znające go fundusze
na realŁacię proiektu

1 Projekt ,,Fokus-
Skonc e ntr ow ąny na c e l Li'
(Działarie 2.4 ZPORR)

2006 2007 Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego przy
wykorzystaniu
Europejskiego Funduszu
Społecznego (ZPORR
200 4 -200 6). dzińanie 2. 4

2 Difass - Development of
Interregional Financial
Assistance to smes and of
Non-Grant lnstruments -
lnterreg Iv C

20II 20I4 Interreg Iv C,
Joint Technical
secretariat

J E-Mob E-Mobility lnteneg
IvC

20I0 20II Interreg Iv C,
wojewódźwo
małopolskie (polski
pośrednik), MNISW
(dofinansowanie),
SEEDA

4 GOZ' wobec ekoinnowacji i
ztównowńonego rozwoju
regionów

0llII12016 31lI012017 NCN i Horyzont}l}}
@ziałańe,,Maria
Skłodowska Curie").

5 Interdyscyplinarny wymiar
kompetencji w krajowych
inteligentnych
specjalizacjach7

01.01.2018 30.09.2020 NCBIR
w ramach konkursu nr
2/PRIvPOWER/3 . 1/20 1 6
Program Rozwoju
Kompetencji w ramach
Działańa3.I
,,Kompetencje w
szkolnictwie wyższym"
W OŚ III PO WER.
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Uczestniczyłaln w badaniach naukowych Katedry, klórych Wkaz w układzie chronologicznym

zostńzarięszczony poniZej (z podaniem okresu badań, numerem badań i terminem realizacji):

2016-2018 §r. badań 1 1 . 1 1.200.321 )

1. Ronłój przedsiębiorczości w warunkach globalizaqji, pod kierownictwem dr hab. inz.
M, Kudełko, prof. AGH.

2013 -20l 5 §r. badań I 1,1 l .200.272)

2. Zarzqdzanie przedsiębiorshl:ami w warunkach gospodarki globalnej, pod kierownictwem
dr hab. inż.M. Kudełko. prof. AGH.

20II-20I2 §r. badan 1 1.11.200.243)

3. Ekonomiczne aspekty zarzqdzania przedsiębiorshĄ)em w v,arunkach gospodarki globalnej,
pod kierownictwem dr hab. inż. M. Kudełko, prof. AGH.

2010 §r. badń 10,10.200.236)

4. Przedsiębiorczość i innov,acyjność przedsiębiorshua w v,artłnkach wzrostu efek6nuności
procesów zarzqdzania. pod kierownictwęm dr hab. inź. W. Waszkielewicza,prof. AGH.

20l0 Nr. badań l l .l l ,200.231.1

5. Ekonomiczne i marketingowe aspekty zarzqdzania procesami produkcyjnymi, pod
kierownictwem dr hab,irż, W. Waszkielewicza, prof. AGH.

2009 §r. badań 10.10.200.218)

6. ProblemaĘka ronłoiu przedsiębiorstw ltrajowych w świetle celów polityki (inii
Europejskiej, pod kierownictwem dr hab. irż.M. Kudełko. prof. AGH.

2006-2008 §r. badń 10.10.200.178)

7 . Problemy ronłoiu przedsiębiorstw polskich w warunkach globalizacji w świelle
współczesnych koncepcji zarzqdzaniawiedzq, pod kierownictwem prof. dr hab. inz. A.
Peszko.

2004-2005 §r. badń 10.10.200.151)

8. Zarzqdzanie wiedzq w praktyce l<sztaltoy,ania struktur i prrlcesów decyzyjnych
przedsiębiorsnu polskich w warunkach globalizacji gospodarki światowej, pod
kierownictwem prof. dr hab, itz. A. Peszko.
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2003 §r. badń 10.10.200.131)

9. Doskonalenie struktur i procesów zarzqdzania w przedsiębiorslwach polskich w* procesie
integracji europejskiej, pod kierownictwem prof. dI hń. inż. A. Peszko.

2000-2002 §r. badń 10.10.200.102)

10. Zmiany struktur i procesów zarzqdzania w przedsiębiorslwach polskich w okresie
przygolowcnłczym do integracji europeiskiej, pod kierownictwem prof. dr hab. inz. A.
Peszko.

1998-1999 §r. badń 11.11.200.41)

11. Badanie procesów przelrształceń własnościowych przedsiębiorstw z uu,z8lędnieniem
kryteriów efekryłvrcści ekonomicznej,pod kierownictwem prof. dr hab. itz. Z, Łuckiego.

1997-1999 §r. badan 10.10.200.18)

12. Restruhuryzacja w procesie przelrształceń i rozwoiu przedsiębiorslyl,podkierownictwem
prof. dr hab. inz. Z. Łuckiego.

W latach 2005-2017 uzyskałam cńery nagrody Rektora Akademii Gómiczo-Hutriczej za

działalnośó naukową których łvykaz przedstawiłam w tabeli nr 3.

Tab. 3. Nagrody Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej zadziałalnośó naukową

Rok Rodzaj nagrodv
20l5

2012

20II

2005

Indywidualna Nagroda Rektora III st.

IndywidualnaNagroda Rektora II st. ;

Indywidualna Nagroda Rektora II st. :

Indywidualna Nagroda Rektora III st.

za publikacje

za publikacje

zadoktorat

za publikacje

Objaśnienie: podany rok jest rokiem, w którym przyznano nagrodę zarokpoprzedni
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1.3. Osiągnięcia popularyzatorskie

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora prowadziłam takżę działalność o charakterze

popularyzatorskim oraz szkoleniowym i konsultingowym. Od2007 roku prowadzę regularnie

szkolenia dla przedsiębiorstw z sektora MMSP o następującej tematyce:

1. ,,Zarządzanie małą firmą" w ramach projektu ,,Mńaprzedsiębiorczość szansą

pracowników przemysłów restrukturyzowanych".

,,Zarządzańe małą firmą" w ramach projektu ,,Fokus-skoncentowany na celu" @zińańe
2.4 ZPORR).

,,Marketing w małej firmie" w ramach działańa ,,Wsparcie oraz promocja

przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

,,Marketing. Zarządzańe mńą ftm{' w ramach dńńańa 6.2 ,,Zostń Małopolskim

przedsiębiorcą''.

,,Marketing innowacji" w ramach poddziałania 2.2.I ,,Poprawa jakości usług

świadczonych przez instytrrcje wspierające przedsiębiorczość i innowacyjnośó Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

,,Budowanie strategii firmy'' w ramach projekru ,,Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", wspołfinansowanego przęz

Szw{carię, w ramach szwajcarskiego programu wspóĘracy z nowl,rni krajami

człoŃowskimi Unii Europej skiej.

,,Ekspert ds. innowacji" - (moduł innowacje marketingowe) w ramach projektu Kapitał

Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodafki. Dztałańe 8.1.1.

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Opracowlrvałaln takire mateńĄ szkoleniowe oraz dokumentację programową (zgodńe z

technologią IVIES) z zakłesu,,Budowanie potencjału innowacfnego przedsiębiorstwa poptzęz

rorwój zasobów ludzkich" w ramach programu ,,klrrowacyjna Gospodarka", finansowanego z

Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od 2009 r. wspóĘracuję z Małopolską Agencją Ronvoju Regionalnego (MARR) w

Krakowie, gdzie oprócz szkoleni doradZwa dla małopolskich przedsiębiorców dodatkowo w 2011

roku prowadziłam usługi doradcze, polegające na prowadzeniu dtagnozy potrzeb szkoleniowych,

2.

a
J.

4.

5.

7.
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opracowyvvaniu planów szkoleń oraz mateńałów szkoleniowych dla pracowników Departamentu

Wsparcia Przedsiębiorczości MARR w Krakowie.

Od 2012 r. współpracuj ę z Stowarzyszeniem MĄch i Średnich Przedsiębiorstw ,,Krak_

Business" w Krakowie, które skupia w swych szeregach przedsiębiorców z sektora MMSP. Od

2013 r. pełnię funkcję V-ce przewodniczącej Rady Programowej tego Stowarąlszeńą a od roku

2016 r. jestem przewodniczącą Rady Programowej i kieruję pracami zespołu, który doradza i
wspiera dzińalnośó tego stowarzyszenia.

Za działalność na tzecz wzxostu konkurencyjności małopolskich MMSP Prezydent Miasta

Krakowa prof. Jacek Majchrowski odnncĄmnię odmaczenięm Honoris Gratia (Nr odmaczenia

38 1 3, dnia 25.05.2015).

Od 2015 r. jestem organizatorem panelu naŃowo-bizresowego @2B organizowanęgo na

Wydziale ZarzSzańa AGH w Krakowie). Celem tego panelu jest prezentacja firm należących do

Stowarzyszenia MĄch i Średnich Przedsiębiorstw ,,Krak-Business" w Krakowie otaz

przedsiębiorstwnależących do Stowarzyszenia Klub Absolwentów Wydziału ZarądzańuAGH w

Krakowie oraz dyskusla ze studentami i włańzami Wydziału Zarządzańa AGH na temat

możliwości współpracy, potrzeb rynku ptacy, ksźałtowania programów kszałcenia

dopasowanych do pobzeb rynku pracy (w spotkaniach uczestriczy t*jls kadra dyrektorska

Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która coroczrie wskazuje aktualne tendy na rynku pracy).

W ramach spotkń organizuję targi ptacy i gry bimesowe dla studentów z uczestnictwem

przedstawicieli bizresu oraz praktyki, at*że sta:że dla studentów w przedsiębiorstwach. Od maja

2017 rokujestem inicjatorem i organizatorem tzw. ,,letniej sesji B2B", która ma charakter gier

bimesowych i jest skierowana do studentów Wydziału Zrządzańa AGH, trzęch kierunków:

Zarądzańe, Zuz@zante i InĘńera Produkcj i oraz lnformaĘka i Ekonometria.

Od początku zatrudnienia na Wydziale Zarządzania AGH (1996) aktywnie uczestniczę w

pracach orguizacyjnych na rzecztego Wydziału. Brałam udział w komisjach egzannacyjnych, w

pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w żOB-2a06 pełniłam funkcję sekretarza

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), oraz byłam cżonkiem Komisji Akredytaclnej trzech

kierunków:

Zarządzańaw 2010 r.

Zarządzańa i InĄmierii Produkcji w 2011r.

lnformatyka i Ekonometi a w 2012 r.
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Brałam udziŃ w pracach komisji przygotowującej akredytację ins§tucjonalną azech w./w.

kierunków w2016r.

Akrywnie uczesfr,liczył.tm w opracowaniu i wdrożeniu żw. Krajowych Ram Kwatifikacji

dla kierunku Zaruądzańejako członek komisji KRK. Byłam także odpowiedzialnaza opracowanie

efektów ksńałcęńa dla kierunku Zarządzańe.

Jestem człoŃięm zarządu TNOiK-Oddział Kraków otaz człoŃiem zarzńu

Stowarzyszenia Klub Absolwentów Wydziału Zuządzańa AGH.

Wamym elementem mojego zaangńowańa zawodowego jest działalnosć nńęana z
akĘ.wnoŚcią wydawniczą. Jestem inicjatorem, współzńoirycielem i od 2007 roku sekretarzem

naukowym czasopisma Managerial Economics (13 pkt, lista B).

W latach 2010-2011 pehriłam fuŃcję wspóhedaktora Biuletynu Wydziału Zarzqdzania

AGH. Przeprowńziłam i opublikowałam sześć qrviadów, zamiesz;zonych na łamach tego

biule§mu, z przedsiębiorcami kłórzy są członkami Stowarzyszenia Klub Absolwentów Wydziału

Zarządzańa AGH8 w celu promocji nauki i Wydziafu.

W 2015 roku opublikowałam artykuł popularyzujący Panel Naukowo-Bimesowy B2B

organizowany w ramach XVII Międąłrarodowej Konferencji Naukowej ,,Zarządzańe
Przedsiębiorstwem. Teoria i Prakfyka" przezWydziałZarządzaniaAGH i Klub AbsolwentówWZ

[w:],,Biule§m AGH. Mąazynlnformacyjny Akademii Gómiczo-Hutni czej", w 96, s.23-24.

J^nrąaD',e,w

8 Więcej na temat tej działalności przedstawiłam w zŃączniku nr 5 do wniosku pt. : Wykaz opublikowanych
prac naukowych lub twórczych prac zawodowych (po uzyskaniu stopnia naukowego w dziędzinie nauk
ekonomiczrych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu)
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