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Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 

Ramowy zakres zadań obejmuje: 

 sprawowanie nadzoru nad realizacją przyjętych kierunków działalności naukowej i 

badawczej Uczelni oraz działalnością Szkoły Doktorskiej; inicjowanie nowych kierunków 

badań; 

 sprawowanie nadzoru nad projektami badawczymi finansowanymi z subwencji; 

 utrzymywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej SGH w zakresie badań 

naukowych, w tym aktywizowanie działalności SGH w ramach Europejskiej Przestrzeni 

Badawczej;  

 koordynowanie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe, w tym 

europejskich; 

 koordynowanie uczestnictwa SGH w konsorcjach i sieciach instytucji naukowych; 

 inicjowanie i monitorowanie badań naukowych realizowanych w ramach umów 

zawieranych z podmiotami zewnętrznymi; 

 koordynowanie międzynarodowej współpracy dydaktycznej, inicjowanie kontaktów z 

nowymi partnerami zagranicznymi (we współpracy z prorektorem ds. jakości kształcenia 

i studentów); 

 inicjowanie i organizowanie procesu uzyskiwania akredytacji międzynarodowych; 

nadzór nad przebiegiem tego procesu; 

 realizację polityki ochrony praw własności intelektualnej oraz wolnego dostępu do 

wyników badań naukowych; 

 nadzór nad procedurami komercjalizacji wyników badań; 

 promocja przedsiębiorczości. 

 

Prorektor ds. jakości kształcenia i studentów   

Ramowy zakres zadań obejmuje: 

 nadzór merytoryczny nad organizacją procesu dydaktycznego studiów pierwszego i 

drugiego stopnia, oraz studiów podyplomowych, kursów i szkoleń; 

 nadzór nad procesem organizacji i przebiegiem rekrutacji na studia; 

 wypracowanie polityki jakości kształcenia i nadzór nad jej realizacją; 

 nadzór nad realizacją zasad potwierdzania efektów kształcenia; 

 nadzór nad przebiegiem procesu akredytacji kierunków studiów; 

 organizację współpracy władz SGH z samorządem studentów, samorządem 

doktorantów oraz organizacjami studenckimi i doktoranckimi; 

 nadzór nad działalnością studenckich i doktoranckich kół naukowych oraz innych 

działających w SGH organizacji studenckich; 

Ramowy zakres zadań prorektorów w kadencji 2020-2024 
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 sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczników dyscyplinarnych do spraw 

studentów i doktorantów; 

 nadzór nad procesami dotyczącymi spraw bytowych studentów i doktorantów. 

Prorektor ds. finansów i rozwoju  

Ramowy zakres zadań obejmuje: 

 zainicjowanie i koordynację prac nad strategią SGH; 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu finansowego, w tym przygotowaniem planu 

rzeczowo-finansowego i nadzór nad jego realizacją; 

 opracowanie algorytmu podziału środków finansowych z subwencji (we współpracy z 

Kwestorem SGH); 

 monitorowanie pozyskiwania środków zewnętrznych; 

 współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym (biznes, administracja publiczna); 

 zarządzanie mieniem Uczelni, w tym nadzór nad inwestycjami, remontami oraz pracami 

konserwacyjno-restauracyjnymi; 

 opracowanie koncepcji planowanych prac inwestycyjnych; 

 opracowanie planu cyfryzacji SGH oraz rozwoju i wdrażania zintegrowanego 

oprogramowania wspomagającego zarządzanie Uczelnią i obsługę studiów; 

 organizację działalności administracji Uczelni;  

 wypracowanie i nadzorowanie wdrażania polityki dotyczącej opieki socjalnej nad 

pracownikami, emerytami i rencistami; 

 współpracę ze związkami zawodowymi. 

 

 

 
 

Marzenna Anna Weresa, profesor nauk ekonomicznych, dziekan Kolegium Gospodarki 

Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2016-2020); od 2005 r. dyrektor Instytutu 

Gospodarki Światowej SGH; w latach 1999-2000 pracownik naukowy University College 

London. 

Zainteresowania naukowe: ekonomia międzynarodowa i ekonomia innowacji, a w 

szczególności inwestycje bezpośrednie, handel zagraniczny oraz ich wpływ na innowacyjność i 

konkurencyjność gospodarek. 

Jej dorobek obejmuje ponad 140 publikacji naukowych, z których kilkanaście wydano za granicą 

przez wydawnictwa takie jak m.in. Routledge, Elsevier, Peter Lang, University College London, 

IOS Press, Springer Verlag.  Publikacje te są efektem udziału w kilkudziesięciu projektach i 

Kandydatka na Rektora SGH  

prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa 

NOTY BIOGRAFICZNE CZŁONKÓW ZESPOŁU 
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programach badawczych, w tym w 21 projektach międzynarodowych finansowanych m.in. 

przez Komisję Europejską, Światową Organizację Zdrowia, NATO, NAWA.  

W działalności akademickiej aktywnie rozwija współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w 

kraju i za granicą, m. in. z Harvard Business School (USA), Stanford University (USA), Lake Forest 

Graduate School of Management (USA), Manchester Metropolitan University (Wielka 

Brytania), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO (Austria), Zentrum für 

Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim (Niemcy). Wielokrotnie prowadziła również 

gościnne wykłady w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Lancashire Business School 

(Wielka Brytania), Northeastern Illinois University (USA), University of Colorado (USA). W latach 

2018-2019 przewodnicząca europejskiego oddziału międzynarodowej sieci “Microeconomics of 

Competitiveness” afiliowanej przy Harvard Business School w USA.   

Od wielu lat pełni funkcje eksperckie w różnych instytucjach krajowych i zagranicznych. Była 

ekspertem takich instytucji jak: Ministerstwo Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego, Urząd Miasta St. Warszawy, The Polish - U.S. Fulbright Commission, Fundacja 

na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

Komisja Europejska. Od 2014 r. niezależny ekspert Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej 

ds. Badań Naukowych i Innowacji w zakresie polityki innowacyjnej.  Pracowała m.in. w 

zespołach eksperckich Komisji Europejskiej takich jak: Innovation for Growth (2012-14); 

Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group (2014-15); Economic and 

Societal Impact for Research (ESIR) (2017-2018); w latach 2017-2018 była przewodniczącą 

grupy ekspertów Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes.  

 

 
 

Adam Szyszka, profesor nauk ekonomicznych, od 2012 r. profesor w Kolegium Gospodarki 

Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Projektu Centrum 

Interdyscyplinarnych Badań nad Rynkami Finansowymi; wcześniej profesor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca i uczestnik staży naukowych w wielu renomowanych 

uczelniach na całym świecie, m.in.: Columbia University, Harvard Business School, University of 

Adelaide, Tsinghua University w Pekinie, Freie Universität w Berlinie; stypendysta Polsko-

Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej oraz dwukrotnie Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej. 

Zainteresowania naukowe: finanse i rynki kapitałowe, finanse przedsiębiorstw, a w 

szczególności finanse behawioralne oraz wpływ psychologii na zachowania uczestników rynków 

i wycenę aktywów. 

Kandydat na Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą  

prof. dr hab. Adam Szyszka 
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Jego dorobek obejmuje blisko 80 publikacji naukowych, w tym monografie wydane w USA 

przez uznane wydawnictwa takie jak Palgrave Macmillan oraz Wiley & Sons oraz liczne artykuły 

w międzynarodowych periodykach z listy JCR. Prof. Szyszka był wielokrotnie nagradzany za 

swoje osiągnięcia naukowe, w tym zdobył Best Paper Award na 16th Global Finance 

Conference w Honolulu (USA), nominację do nagrody Europejskiej Federacji Giełd Papierów 

Wartościowych - Joseph de la Vega Prize oraz kilka grantów i nagród rektorskich m.in. za 

wysoką liczbę cytowań i wyróżniające wskaźniki bibliometryczne. Jego publikacje są efektem 

udziału zarówno w samodzielnych, jak i zespołowych projektach badawczych, w tym 

finansowanych m.in. przez Komisję Europejską, MNiSW, czy Narodowe Centrum Nauki. 

Profesor Szyszka może poszczycić się również osiągnięciami w rozwoju młodej kadry naukowej: 

ma liczne grono współpracujących doktorantów, wypromował 6 doktorów, a jego pierwszy 

doktor został już profesorem. 

W działalności akademickiej aktywnie rozwija współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w 

kraju i za granicą, m. in. z: Columbia University (USA), University of Chicago (USA), DePaul 

University (USA), Santa Clara University (USA), Florida International University (USA), University 

of Dubai (ZEA), University of Adelaide (Australia), INSEAD (Francja).  Jest wieloletnim członkiem 

Komitetu Naukowego Global Finance Association. Dzięki swojej aktywności umożliwił 

członkostwo instytucjonalne SGH w paneuropejskim think-tanku SUERF – The European Money 

and Finance Forum; jest członkiem Columbia Club of Poland, Polskiego Stowarzyszenia 

Stypendystów Fulbrighta, Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej; ma 

doświadczenie z komitetów redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism naukowych. Jako 

redaktor naczelny International Journal of Management and Economics przyczynił się do 

istotnego umiędzynarodowienia czasopisma i wprowadzenia go do uznanych baz naukowych 

(m.in. Web of Science).  

Od wielu lat pełni funkcje eksperckie w różnych instytucjach krajowych i zagranicznych. Ma 

doświadczenie z rad nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych. 

Był ekspertem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Narodowego Centrum Nauki, Think 

Forward Initiative. Ostatnio został zaproszony do grona ekspertów Grupy Wysokiego Szczebla 

ds. Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej.   

 

 
 

Agata Boratyńska, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Statystyki Matematycznej w Instytucie 

Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych (od 2012 r.). Od 2010 r. doktor habilitowany 

nauk ekonomicznych (rozprawa: Zasada minimaksu i procedury optymalne w modelach 

bayesowskich). Doktor nauk matematycznych (1994) - Wydział Matematyki, Informatyki i 

Kandydatka na Prorektora ds. jakości kształcenia i studentów 

dr hab. Agata Boratyńska, prof. SGH 
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Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-2001 adiunkt w Instytucie Matematyki 

Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, UW.   

Zainteresowania naukowe: bayesowskie modele statystyczne, odporność procedur 

statystycznych, zastosowania statystyki w ubezpieczeniach. 

Od wielu lat sprawowane funkcje akademickie: w latach 2010-2019 była członkiem Rady 

Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH; była przewodniczącą Zespołu ds. Dydaktyki w 

KAE SGH oraz członkiem Senackiej Komisji Programowej w latach 2012-2016, a także członkiem 

Komisji Akredytacji kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne  - MIESI 

(2014).  

Jej dorobek naukowy jest rozpoznawalny zagranicą. Jest autorką publikacji o zasięgu 

międzynarodowym w czasopismach takich jak: Insurance, Mathematics and Economics, czy 

Quantitative Methods in Economics. 

 

 
 

Bartosz Grucza, pracownik Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium 

Zarządzania i Finansów SGH, absolwent kierunku zarządzanie i marketing SGH z dyplomem 

„Top-Ten” oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. W latach 2013-2016 kanclerz 

SGH odpowiedzialny m.in. za skuteczną realizację programu naprawczego Uczelni, kilkadziesiąt 

projektów organizacyjnych i informatycznych oraz pozyskanie środków na inwestycje w 

wysokości ponad 35 mln PLN. W latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odpowiedzialny za prowadzenie działań 

restrukturyzacyjnych, organizacyjnych i naukowo-badawczych, w tym m.in. projektu 

dofinansowanego z POIG o wartości 100 mln EUR, oraz zdobycie finansowania i rozpoczęcie 

projektów inwestycyjnych o wartości 600 mln PLN. 

Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze 

środków UE. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Menedżer, od ponad 

dwudziestu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach 

publicznych. Pełnił m.in. funkcję zastępcy prezesa ARIMR nadzorującego: Departament 

Administracyjno-Gospodarczy, Finansowy, Księgowości, Wsparcia Krajowego i Zarządzania 

Należnościami; był członkiem Rady Fundacji Fundusz Współpracy, zarządcą komisarycznym 

Przedsiębiorstwa Państwowego „Polmozbyt”, prezesem i członkiem zarządu wielu spółek 

kapitałowych. 

Kandydat na Prorektora ds. finansów i rozwoju  

dr hab. Bartosz Grucza 
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Zrealizował dziesiątki przedsięwzięć w środowiskach różnych interesariuszy. Jest autorem i 

współautorem szeregu publikacji i podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania 

projektami.  

Od 1998 roku posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu 

Państwa; ukończył wiele akredytowanych szkoleń (m.in. PMBoK©, Change Management©, 

MSP©, P3O©, MoR©) i uzyskał liczne certyfikaty (m.in. APM©, PMO, PRINCE2©). 

Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, 

propagator dobrych praktyk zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i 

społecznym. 

 

 
 

Krzysztof Falkowski, doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, od 2001 r. 

zatrudniony w SGH, najpierw na stanowisku asystenta, potem adiunkta, a obecnie profesora 

uczelni. W latach 2002–2019 członek Rady Kolegium Gospodarki Światowej. W latach 2008–

2016 członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. W latach 2016–2019 

członek Senatu SGH. 

Zainteresowania naukowe: problematyka międzynarodowej konkurencyjności oraz 

innowacyjności gospodarek, instytucjonalne aspekty konkurencyjności oraz rozwoju 

gospodarczego, transformacja systemowa w krajach Europy Wschodniej oraz państwach 

poradzieckich. Opublikowany dorobek naukowy obejmuje blisko 90 opracowań w języku 

polskim, angielskim oraz rosyjskim.  

W SGH prowadzi zajęcia na I oraz II poziomie studiów, cieszące się dużą popularnością wśród 

studentów. W latach 2008–2011 był wybierany do grona tzw. TOP 10 (dziesięciu najwyżej 

ocenianych wykładowców), zaś w latach 2016–2017 wybrany do grona 8 najbardziej 

„inspirujących” wykładowców SGH. Od 2008 roku wypromował w SGH łącznie 161 licencjatów 

oraz 62 magistrów. Od 2008 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Stosunków 

ze Wschodem”. 

Członek międzynarodowych stowarzyszeń: World Economics Association (WEA), World 

Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR), European Association for 

Evolutionary Political Economy (EAEPE).  

Od stycznia 2020 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Kierunku MSG. Zasiada w 

Komisji Konkursowej ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

Kandydat na Dziekana Studiów Licencjackich  

dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH 
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Od 2014 r. pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma naukowego International 

Journal of Management and Economics. Od 2019 r. jest członkiem Zarządu i jednocześnie 

Wiceprezesem Stowarzyszenia Absolwentów SGH. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym 

Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki. 

 

 

Bogusław Pytlik, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik Katedry 

Administracji Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym od 1999 r. W latach 1999–2005 

sekretarz Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. W kadencji 2005–2008 sekretarz Senatu, 

w latach 2008–2012 członek Senatu SGH. Członek Senackiej Komisji Statutowej w latach 2011–

2012 oraz 2012–2016. Od 2010 do 2016 redaktor naczelny „Kwartalnika Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”. Od 2017 r. Członek Rady Programowej 

Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną.  

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień 

naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w Instytucie Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2004 r., stopień doktora habilitowanego nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki o polityce w 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Od 1999 r. pracownik Katedry Administracji Publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim wybranych zagadnień z zakresu 

współczesnego konstytucjonalizmu Polski i państw Europy Środkowej, ustrojów politycznych 

państw współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem struktury i organizacji władzy 

państwowej oraz wybranych polityk sektorowych polityki publicznej. 

 

 
 

Arkadiusz Kowalski, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Badań 

Gospodarek Państw Azji Wschodniej w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. Stopień doktora 

nauk ekonomicznych uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych w 2006 roku, natomiast 

stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Kolegium Gospodarki Światowej w 

2014 roku. Ukończył studia II stopnia (Master of Science) na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytetu w Southampton w Anglii, wygrywając konkurs organizowany przez Regional 

Science Association International British and Irish Section na najlepszą pracę dyplomową. 

Kandydat na Dziekana Szkoły Doktorskiej  

dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH 

Kandydat na Dziekana Studiów Magisterskich  

dr hab. Bogusław Pytlik, prof. SGH 
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Doświadczenie międzynarodowe to także m.in. kilkumiesięczne pobyty badawcze w University 

of Glasgow, University of Richmond, USA oraz Chulalongkorn University w Bangkoku oraz 

członkostwo w sieci Microeconomics of Competitiveness (MOC) Network, koordynowanej 

przez Harvard Business School, USA.  

Zainteresowania naukowe: zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej, klastrów, 

systemów innowacji, oceny jakości badań naukowych oraz gospodarek azjatyckich.  

Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych oraz uczestniczył jako kierownik lub 

współwykonawca w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, 

m.in. w ramach programów: Horyzont 2020, Erasmus „Leonardo da Vinci–Transfer of 

Innovation”, ERASMUS+ Capacity-Building projects in the field of Higher Education (E+CBHE) i 

OPUS. Był także ekspertem w pracach na rzecz Komisji Europejskiej oraz administracji 

rządowej. 


