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(Wybór informacji dotyczących dorobku zawodowego związanego 

 z obszarem nauk społecznych) 

 

Zakres zainteresowań naukowych potwierdzonych konkretnymi osiągnięciami:   

 dyscyplina naukowa: nauki o polityce publicznej w obszarze nauk społecznych; 

specjalność naukowa: zarządzanie publiczne, zarządzanie  instytucjami sektora wiedzy, 

polityka rozwoju społeczeństwa wiedzy i sektora wiedzy 

 

Przykładowe, szczegółowe obszary zainteresowań badawczych i osiągnięć dydaktycznych: 

 zarządzanie uczelniami oraz systemowe uwarunkowania działania szkół wyższych 

 problematyka polityki edukacyjnej, naukowej i proinnowacyjnej w Polsce i UE. 

 

Zatrudnienie gościnne: 

Profesor  zwyczajny i wykładowca szeregu przedmiotów z obszaru nauk społecznych 

(zarządzania i  nauk o polityce/nauk o polityce publicznej): 

 Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 2004-2007, zatrudnienie 

etatowe: Wydział Nauk Politycznych 

 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2007 – 2011, zatrudnienie ½ 

etatu: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych  

 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca zaproszony, prowadzący 

przedmioty dla doktorantów, 2013-2014, Wydział Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa  

Funkcje pełnione w UNESCO: 

 Journal “Higher Education in Europe“ (wydawany przez UNESCO European Center for 

Higher Education): członek International Editorial Board, (1999-2009) 

  ekspert  rządowy w sprawach szkolnictwa wyższego   - (1996 r., 1999 r.) 

 

Inne ważniejsze funkcje w działalności zawodowej: 

 Prezes i dyrektor think-tanku: Fundacja Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa 

Wiedzy (2002 - ) 

 Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przewodniczący (2014 -) 

 Kierownik i wykładowca piętnastu Szkół Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie 

wyższym dla wyższej kadry kierowniczej uczelni (2005-2014) 

 Rada Programowa Kwartalnika „Studia z polityki publicznej” (Public Policy Studies) – 

członek (2014-) 

 Komitet Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministerstwie Gospodarki - członek   

(2013 -) 

 Komitet   Sterujący   projektu   dla   KRASP „Program  rozwoju szkolnictwa wyższego  

do 2020 r.”– przewodniczący (2013-2014),  lider projektu pn. „Deregulacja w systemie 

szkolnictwa wyższego” 

 Zespół do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego w 

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - członek (2012-2013) 

 Zespół CK ds. nowych dyscyplin naukowych – członek i ekspert odpowiedzialny za opis 

dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej (2011 -2012) 

 Forum Ekspertów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - członek  (2010-2011) 

 Komitet Sterujący i Zespół Wykonawców projektu  środowiskowego „Strategia rozwoju 

szkolnictwa wyższego:2010-2020” -  przewodniczący i współautor (2009-2010) 



 Zespół do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy 

Systemu Szkolnictwa Wyższego MNiSW – członek (2008) 

 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Mobilności i Karier Naukowych działający przy 

Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - przewodniczący (2006-2008) 

 Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN – członek (2003-2006) 

 Zespół Prezydenta RP ds. przygotowania projektu ustawy o szkolnictwie wyższym – 

przewodniczący i współautor projektu ustawy  (2003-2005)  

 Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium PAN – przewodniczący (2003-

2006) 

 Konwersatorium Ekonomiczne organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej 

Akademii Nauk pn. „Gospodarka Polski wobec trendów w gospodarce światowej” – członek 

Rady (2002-2003) 

 Fundacja Centrum Innowacyjności FIRE – członek Rady (2002 - 2004) 

 Narodowa Rada Integracji Europejskiej – wiceprzewodniczący (1999-2001)  

 Rada Konsultacyjna ds. Reformy Edukacji Narodowej (działająca w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej) – członek (1998- 2001) 

 Instytut Spraw Publicznych: 

- Rada Programu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych – członek  

   (1995-  1997) 

- Koordynator  (Dyrektor) Programu  (1997 - 1999) 

 Zespół doradczy przy Ministrze Edukacji Narodowej - Sposoby finansowania badań 

naukowych na wyższych uczelniach - członek (1993) 

 

Wyróżnienia i stypendia: 

 Nagroda Fundacji Stefana Batorego - kierownik zwycięskiego zespołu w Konkursie pt. 

„Inicjatywy dotyczące poprawy jakości nauczania na wyższych uczelniach” (1993) 

 Stypendia British Council: 

- udział w seminarium szkoleniowo-dyskusyjnym „Zarządzanie wyższą uczelnią, wyzwania 

i próby rozwiązań w świecie konkurencji” (Salford University, Wielka Brytania) - pobyt    

dwutygodniowy (1994) 

- udział w seminarium szkoleniowo-dyskusyjnym „ Zarządzanie w szkolnictwie wyższym”   

  (University of Oxford, Warwick University, Wielka Brytania) - pobyt  

   miesięczny (1997) 

 

Publikacje: 

Około 120 publikacji dotyczących zarządzania w szkołach wyższych i systemów kształcenia, 

a także polityki edukacyjnej i naukowej.  

Wydane drukiem opracowania monograficzne i  książki:  

I. Najważniejsze publikacje książkowe:  

 „Elastyczny system studiów dwustopniowych” WN PWN (1996); współautorstwo 

i redakcja,  (obj. – 225str.) 

 „Model zarządzania publiczną instytucją akademicką” ISP (1999); współautorstwo 

i redakcja (liczba str. - 331) 

 „Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach 

wyższych w Polsce”,  współautorstwo i redakcja;  FRP-ISW (2008), (liczba str. – 

236) 

 „Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego”, redakcja;  FRP-ISW (2008) 

(liczba str. – 192) 

 The university as an institution of public domain: the polish perspective”, ISBN 

92-9069-191-3, Wyd. UNESCO 2009; książka autorska (liczba str. - 443) 



 „Financing and deregulation in Higher Education” współautorstwo i redakcja; ISW 

-FRP (2013) (liczba str. – 144) 

 

II. Pozostałe wydawnictwa książkowe: 

  „Współpłatność za studia dzienne” ISP (cz. I - 1997, cz. II - 1998);  

współautorstwo i redakcja  (liczba str.- cz. I –155, cz. II-115) 

 „Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego” KRASP (1998);  

współautorstwo i redakcja (liczba str. - 140) 

 „Założenia systemu badań naukowych. Zasadnicze kierunki nowelizacji 

ustawodawstwa.”, KRASP (1999); współautorstwo i redakcja (liczba str. - 146) 

  „Obszar, cele i formuła instytucjonalnych i systemowych badań nad szkolnictwem 

wyższym i nauką” , KRASP (2000); współautorstwo i redakcja (liczba str. - 190) 

 „Instytut Badawczy – Fundacja Rektorów Polskich”, KRASP (2000); 

współautorstwo i redakcja (liczba str. - 58) 

 „Szkoły wyższe wobec dylematów i wyzwań współczesności”. Wybrane 

przemówienia i inne wystąpienia publiczne 1996-1999  OWPW (2001) (liczba str. 

- 366) 

 „Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wyższego w polskim systemie 

edukacji narodowej”,  OWPW styczeń 2002;  współautorstwo i redakcja, 

opracowanie niniejsze powstało z inicjatywy Prezydenta RP (liczba str. - 40) 

  „Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem”. Wybrane przemówienia i 

inne wystąpienia publiczne 1999-2002  OWPW (2002)  (liczba str.- 430) 

 „Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym”, redakcja, 

OWPW (2006), (liczba str. – 159) 

 „A Study on Current and Prospective Impact of Demography on Higher Education 

in Poland”, OWPW (2007), (liczba str. – 32) 

 „Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego”, FRP (2007), (liczba str. 

– 334) 

 „Formuła studiów dwustopniowych i zaawansowanych”, redakcja;  FRP (2008) 

(liczba str. –  ) 

 „ „Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy”, 

redakcja;  FRP  (2012)  (liczba str. – 297) 

  „Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku”, redakcja; ISW -FRP (2013) 

(liczba str. – 325) 

 Kilka pozycji w przygotowaniu do druku 

 

Kilkadziesiąt referatów wygłoszonych  na konferencjach międzynarodowych poświęconych 

zarządzaniu publicznemu w szkolnictwie wyższym i zarządzaniu instytucjami akademickimi, 

a w tym  m.in.:  

 Higher Education in Ukraine: Internationalization, Reform, Innovation (2012), 

Kiev; invited speaker, panelist 

 International Conference on Technology, Innovation and Industrial Management 

(2012), Lublin; keynote speaker 

 J. Woźnicki  “2010–2020 Development Strategy for the Higher Education System. 

The Academic Community’s Proposal” (ang.) dla OECD,  publikacja elektron. w 

materiałach konf. IMHE- OECD, Paryż 2010 

 „White Paper and Beyond: Tertiary Education Reform in the Czech Republic“, 

konferencja zorganizowana  przez  Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu 

Czech w Pradze (2009), invited speaker  

 “European Benchmarking Initiative (EBI) IN Higher Education” konferencja 

zorganizowana przez ESMU, CHE I UNESCO w Brukseli (2007); invited speaker 



 Conference on  Making the European Higher Education Area a Reality: The Role 

of Students” konferencja zorganizowana przez  Council of  Europe w Moskwie 

(2006); invited speaker 

Autor 7 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych w przewodach zakończonych w obszarze 

nauk społecznych, w dziedzinach innych niż nauki techniczne. 

 

 

 

Podsumowanie zbiorcze dorobku w obszarze nauk społecznych 
 

I. Publikacje: 

 Artykuły w polsko-języczne: około 80 

 Artykuły anglojęzyczne: około 20 

 Około 20 wykładów inauguracyjnych wygłoszonych w czasie uroczystych 

inauguracji roku akademickiego na polskich uczelniach w ostatnich 10 latach.  

II. Sto kilkadziesiąt wygłoszonych referatów krajowych niepublikowanych, poświęconych 

szkolnictwu wyższemu, prezentowanych m.in. wobec instytucji i gremiów takich jak: 

Kancelaria Prezydenta RP, Sejmowa Komisja ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Prezydium i Zgromadzenia Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich, Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, Seminarium Polskiej 

Akademii Umiejętności, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Urząd Patentowy, 

Krajowa Izba Gospodarcza, konferencje międzynarodowe: polsko-niemieckie, polsko-

ukraińskie, i inne 

III.  Udział w realizacji i kierowanie projektami badawczymi: 

kilkadziesiąt projektów – w tym finansowanych przez MNiSW, UKIE, KBN (Zespół 

Nauk Humanistycznych), KRASP, szkoły wyższe i inne podmioty 

IV. Autor  opisu nowej dyscypliny naukowej pn. nauki o polityce publicznej, w dziedzinie 

nauk społecznych, opracowanego na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów – opis przyjęty i ogłoszony przez CK; (ten autorski opis opublikowany został 

w Kwartalniku PAN „Nauka” (1/2012) w artykule  pt. Nowa dyscyplina pn. „nauki o 

polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych)1 

V. Pozycja naukowa  potwierdzona przez Wydawnictwa Polskiego Instytutu 

Biograficznego pt. 

 Złota Księga Nauk Technicznych: biogram str. 469; Wyd. 2003 r. 

 Złota Księga Nauk Społecznych: biogram str. 328-329; Wyd. 2014 r.  

                                                           
1 Współautorzy opracowania pt. Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora 

w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej, przekazanego do CK w dniu 12 grudnia 2012 

roku, dziekani wydziałów nauk politycznych czołowych uniwersytetów polskich: prof. prof.: Janusz Adamowski, 

Roman Bäcker, Grzegorz Janusz, Bogdan Szlachta, Tadeusz Wallas, a także Przewodnicząca Komitetu Nauk 

Politycznych PAN Prof. Grażyna Ulicka  uznali ten opis za właściwy punkt wyjścia do rozwoju nowej dyscypliny.  


