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Nie je stem z tych, któ rzy gdy od Nio są suk ces, dłu go de lek tu ją się sma kiem
„zwy cię stwa”. to dro ga da je mi ogrom Ną fraj dę, a osią gNię cie ce lu jest
tyl ko po cząt kiem ko lej Nej wę drów ki – mó wi dr hab. Grze Gorz ma zu rek,
pro rek tor ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej aka de mii Le ona koź miń -
skie Go (aLk) i Lau re at na Gro dy Śro do wi sko wej „Gwiaz da umię dzy na -
ro do wie nia 2020” w ka te Go rii „Gwiaz da ba dań” (re se arch star).
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Jak�kol�wiek�dziw�nie�to�za�brzmi,�na ca�łym�je�go
ży�ciu�za�wa�ży�ło�umię�dzy�na�ro�do�wie�nie.�Kształ�-
ce�nie,� ba�da�nia� na�uko�we,� pra�ca� ad�mi�ni�stra�cyj�-
na na uczel�ni,�na�wet�ży�cie�pry�wat�ne�(żo�nę�po�-
znał� w cza�sie� sta�żu� na�uko�we�go� na to�po�wej
uczel�ni� ho�len�der�skiej� –� Til�burg� Uni�ver�si�-
ty)�–�wszyst�ko�pod zna�kiem�in�ter�na�cjo�na�li�za�cji.
Dla�te�go� prof.� Grze�gorz� Ma�zu�rek� przy�zna�ną

mu�w stycz�niu�na�gro�dę�„Gwiaz�da�Umię�dzy�na�-
ro�do�wie�nia”� trak�tu�je� w spo�sób� sym�bo�licz�-
ny:�–�To wy róż nie nie jest dla mnie zwień cze niem
pew ne go eta pu ży cia i do tych cza so wej pra cy, za -
rów no na uko wej, jak i w funk cji pro rek to ra, po -
nie waż w obu przy pad kach w 2020 ro ku prze cho -
dzę na in ny etap, in ny po ziom za an ga żo wa nia.
W kwe stii pra cy ba daw czej: ocze ku ję na no mi na -
cję na pro fe so ra zwy czaj ne go. A w kon tek ście pra -

cy ad mi ni stra cyj nej: koń czę ka den cję pro rek tor -
ską i bę dę się ubie gał o sta no wi sko rek to ra ALK.

Gracz ze spo ło wy
Trud�no� o bar�dziej� zin�ter�na�cjo�na�li�zo�wa�ny
ży�cio�rys.�Ostat�nie 20�lat�to�dla�prof.�Grze�go�-
rza� Ma�zur�ka� ży�cie� i pra�ca� w roz�jaz�dach
i w mię�dzy�na�ro�do�wym� śro�do�wi�sku.� Naj�-
pierw�sty�pen�dia�i sta�że�na�uko�we�(wspo�mnia�-





ny�już�Til�burg�Uni�ver�si�ty�–�2000�i 2001�r.),�wy�-
jaz�dy�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�ne�(np.�na bry�tyj�ski
Not�tin�gham�Trent�Uni�ver�si�ty,�por�tu�gal�ski�Uni�-
ver�si�ty�In�sti�tu�te�Lis�bon�czy�od�wie�dza�ny�wie�lo�-
krot�nie� fran�cu�ski� ISC� Pa�ris,� któ�re�go� obec�nie
jest� Pre�zy�den�tem� In�ter�na�tio�nal�Ad�vi�so�ry� Bo�-
ard).�Na�stęp�nie�wy�jaz�dy�w cha�rak�te�rze�pro�fe�-
so�ra� wi�zy�tu�ją�ce�go� (uzna�ne� uni�wer�sy�te�ty
w Por�tu�ga�li,�Hisz�pa�ni,�Is�lan�dii,�Fran�cji,�ale�też
Pe�ru�i Ko�rei�Po�łu�dnio�wej).�
Plon�tej�ak�tyw�no�ści�im�po�nu�je.�Od lat�pra�cu�je
w mię�dzy�na�ro�do�wych� ze�spo�łach�ba�daw�czych.
Ak�tyw�nie�uczest�ni�czy�w pra�cach�in�sty�tu�cji,�któ�-
re� kreu�ją� świa�to�we� szkol�nic�two�eko�no�micz�ne
i biz�ne�so�we� (np.� Ad�vi�so�ry� Bo�ard� EFMD).� Był
eks�per�tem� ko�mi�sji� akre�dy�ta�cyj�nej� AQ� Au�stria
(Die� Agen�tur� für� Qu�alitätssi�che�rung und
Ak�kre�di�tie�rung�Au�stria).�Wy�stę�pu�je�na kon�fe�-
ren�cjach�kra�jo�wych�i mię�dzy�na�ro�do�wych�(spe�-
cja�li�zu�je�się�w ob�sza�rze�trans�for�ma�cji�cy�fro�wej
i umię�dzy�na�ro�do�wie�nia�uczel�ni).�Ma�na swo�im
kon�cie�zna�czą�ce�pu�bli�ka�cje�m.in.�o umię�dzy�na�-
ro�do�wie�niu� wła�śnie� (w sa�mym� tyl�ko 2019� r.
czte�ry� wy�so�ko� punk�to�wa�ne� ar�ty�ku�ły� z li�sty
JCR�bez�po�śred�nio�na�wią�zu�ją�ce�do tej�te�ma�ty�-
ki).�Od lat�pu�bli�ku�je�w naj�lep�szych�na świe�cie
cza�so�pi�smach� na�uko�wych� (np.� „Eu�ro�pe�an
Ma�na�ge�ment� Jo�ur�nal”,� „Bu�si�ness�Ho�ri�zons”).
I mi�mo� z ra�do�ścią� przy�ję�te�go� wy�róż�nie�nia
„Gwiaz�da�Ba�dań”�sta�le�pod�kre�śla,�że…�wca�le
gwiaz�dą�nie�jest.
–�We współ cze snej na uce suk ces wią że się za -

wsze z grą ze spo ło wą. Dla te go tę na gro dę trak tu ję
przede wszyst kim ja ko wy róż nie nie dla wszyst kich
na ukow ców i pra cow ni ków, któ rzy wspo ma ga li
mnie w mo jej pra cy na uko wej –�tłu�ma�czy.�– Naj -
waż niej sze dla mnie jest więc to, że dzię ki tej na -
gro dzie pro mu je się kie ru nek ba dań na uko wych
zwią za nych ze szkol nic twem wyż szym, któ ry to ob -
szar wy da je się w Pol sce jesz cze ma ło roz wi nię ty.
Na gro da wska zu je też no we wzor ce pra cy na uko -
wej: otwar tej, in no wa cyj nej i in te re su ją cej dla glo -
bal ne go śro do wi ska na uko we go.�
Mię�dzy�in�ny�mi�na otwar�tość�w kon�tak�tach�mię�-
dzy�na�ro�do�wych� zwra�ca� uwa�gę� prof. dr hab.
an drzej koź miń ski,�pre�zy�dent�ALK,�jej�za�ło�-
ży�ciel� i wie�lo�let�ni� rek�tor� tej� uczel�ni.� Py�ta�ny
o prof.�Ma�zur�ka,�opo�wia�da:�–�Jest jed nym z tych
mło dych pol skich ba da czy, któ rzy bar dzo ła two
na wią zu ją współ pra cę z czo ło wy mi ośrod ka mi za -
gra nicz ny mi, mam tu na my śli zwłasz cza part ner -
stwo z ESCP w Pa ry żu, jed ną z naj lep szych uczel -
ni biz ne so wych na świe cie. Po tra fił zbu do wać
kil ka ze spo łów, któ re pro wa dzą wspól ne ba da nia
i ma ją wspól ne pu bli ka cje w wy so ko punk to wa -

nych cza so pi smach na świe cie. Przy zna nie na gro -
dy „Gwiaz da Umię dzy na ro do wie nia” w ka te go rii
„Gwiaz da Ba dań” dla pro fe so ra Ma zur ka jest za -
tem jak naj bar dziej uza sad nio ne.
Da�lej�prof.�Koź�miń�ski�wy�mie�nia�umie�jęt�no�ści
przy�dat�ne�przy bu�do�wa�niu�mię�dzy�na�ro�do�we�-
go�śro�do�wi�ska�ba�daw�cze�go�–�to�do�bra�zna�jo�-
mość�naj�now�szej�świa�to�wej�li�te�ra�tu�ry,�kom�pe�-
ten�cje�ję�zy�ko�we�i umie�jęt�no�ści�mię�dzy�ludz�kie
po�zwa�la�ją�ce�na wspól�ną�pra�cę.�Te�ostat�nie�to
zda�niem� pre�zy�den�ta� ALK� zdol�ność� na�wią�zy�-
wa�nia� kon�tak�tów� i umie�jęt�ność� znaj�do�wa�nia
wspól�nej�płasz�czy�zny�za�in�te�re�so�wań.�–�To wy -
ma ga pew ne go wy czu cia, zo rien to wa nia się,
czym lu dzie na świe cie się in te re su ją. Bo pol scy
ba da cze star sze go po ko le nia ma ją skłon ność
do kon cen tro wa nia się na pro ble ma ty ce pol skiej,
któ ra nie jest szcze gól nie in te re su ją ca dla resz ty
świa ta. Po nie waż tym, co in te re su je na ukow ców
na świe cie, są ba da nia po rów naw cze w szer szej,
mię dzy na ro do wej per spek ty wie.

na uko wiec bez gra nic
Sam� prof.�Ma�zu�rek�mó�wi,� że� suk�ce�sy,� ran�-
kin�gi,� in�no�wa�cje,� umię�dzy�na�ro�do�wie�nie� –� to
wszyst�ko� brzmi� faj�nie,� ale� li�czy� się� przede
wszyst�kim� po pro�stu� dru�gi� czło�wiek.� –�We
współ cze snym, zglo ba li zo wa nym i usie cio wio nym
świe cie na ukę moż na two rzyć tyl ko po przez
otwar tość, cią głe ucze nie się i pod pa try wa nie in -
nych, szu ka nie wspól nych płasz czyzn po ro zu mie -
nia. Na głęb szym po zio mie ozna cza to sza cu nek
do dru gie go czło wie ka, je go sys te mu war to ści.�
Ten� współ�cze�sny� świat� wy�ma�ga� też� we�dług
prof.�Ma�zur�ka�za�ak�cep�to�wa�nia�fak�tu,�że�trze�ba
się� cią�gle� roz�wi�jać� i kon�fron�to�wać� z in�ny�-
mi.�–�Gdy pra ca jest pa sją, ta kie po dej ście nie jest
ni czym strasz nym, to wręcz na tu ral na ko lej rze -
czy. Po pro stu trze ba zna leźć swo je miej sce.�
Je�go� miej�scem� od lat� jest� Aka�de�mia� Le�ona
Koź�miń�skie�go�–�uczel�nia,�o któ�rej�moż�na prze�-
czy�tać,� że� to� „naj�bar�dziej� mię�dzy�na�ro�do�wa
szko�ła� w Pol�sce”.� By� to� po�czuć,� wy�star�czy
przyjść� na kam�pus� uczel�ni� w do�wol�ny� dzień
i przyj�rzeć�się�spie�szą�cym�na za�ję�cia�stu�den�tom.

Mu�zuł�man�ki�w hi�dża�bach,�pa�ra�Hin�du�sów,�Ko�-
re�an�ka�z wło�sa�mi�za�far�bo�wa�ny�mi�na czer�wo�no,
po�zdra�wia�ją�cy� się� w drzwiach� Ka�na�dyj�czy�cy,
Ukra�iń�cy�czy�Fran�cu�zi...�Prze�pis�na wy�pra�co�wa�-
nie� ta�kiej� glo�bal�nie� roz�po�zna�wal�nej� mar�ki
to�we�dług�pro�rek�to�ra�ds.�współ�pra�cy�mię�dzy�-
na�ro�do�wej�tej�uczel�ni�przede�wszyst�kim�dłu�go�-
fa�lo�wa,�daw�no�za�pla�no�wa�na stra�te�gia�i jej�kon�-
se�kwent�ne�re�ali�zo�wa�nie.
Pro�fe�sor� Ma�zu�rek� po�da�je� ta�ki� przy�-
kład:�–�ALK jest jed ną z pierw szych szkół biz ne -
su na świe cie, któ ra uzy ska ła akre dy ta cję
EQUIS (1997 r.). Zro bi li śmy to, gdy ma ło kto
na świe cie, a co do pie ro w Pol sce wie dział, co to
są akre dy ta cje mię dzy na ro do we. Te raz wie le
szkół po dą żą na szą dro gą.�
Jak�wy�ja�śnia,�ta�sy�tu�acja�tyl�ko�mo�że�cie�szyć
wła�dze� ALK,� umię�dzy�na�ro�do�wie�nie� jest� bo�-
wiem�w in�te�re�sie�ca�łej�pol�skiej�na�uki,�a nie�tyl�-
ko� po�szcze�gól�nych� na�ukow�ców� czy� uczel�-
ni.� –� Z na szej per spek ty wy im wię cej szkół
uzy sku je mię dzy na ro do we akre dy ta cje, tym lep -
sza po zy cja na szej pol skiej na uki i na sze go śro -
do wi ska w Eu ro pie i świe cie. A prze cież o to cho -
dzi! –�pod�kre�śla. I do�da�je:�–�W tym kon tek ście
tak że suk ce sy ALK są suk ce sa mi pol skie go szkol -
nic twa wyż sze go, bo tak na to za wsze pa trzy li -
śmy i bę dzie my pa trzeć.
Z ko�lei� prof.�Koź�miń�ski,� któ�ry� przez�wie�le
lat� ja�ko� rek�tor� ALK� kon�se�kwent�nie� dą�żył
do zbu�do�wa�nia� mię�dzy�na�ro�do�wej� mar�ki
uczel�ni�m.in.�przez�sta�ra�nia�o mię�dzy�na�ro�do�-
we� akre�dy�ta�cje�oraz�o za�gra�nicz�nych�wy�kła�-
dow�ców,�któ�rzy�mo�gli�by�kształ�cić�na kie�run�-
kach� w ca�ło�ści� pro�wa�dzo�nych� w ję�zy�ku
an�giel�skim,� stwier�dza:� –� Zbu do wa nie ta kiej
mię dzy na ro do wej re no my uczel ni nie by ło oczy -
wi ście rze czą ła twą, ale kon se kwent nie sta wia li -
śmy wła śnie na umię dzy na ro do wie nie ja ko
na mo tor na sze go roz wo ju. To wy ni ka ło z do -
świad czeń za ło ży cie li uczel ni, któ rzy sa mi pra -
co wa li w mię dzy na ro do wych śro do wi skach i wi -
dząc za le ty tak pro wa dzo nej na uki, chcie li te
do świad cze nia prze nieść na ro dzi my grunt. Jak
mó�wi�z du�mą�prof.�Koź�miń�ski�da�lej,�dziś�spo�-
łecz�ność� ALK� two�rzą� przed�sta�wi�cie�le� z gó�-
rą 70�na�ro�do�wo�ści,�a oko�ło 40�proc.�stu�den�-
tów�stu�diów�dzien�nych�to�cu�dzo�ziem�cy.�

mul tiin stru men ta li sta
Zgod�nie� z ideą� przy�świe�ca�ją�cą� za�ło�że�niu
ALK�prof.�Ma�zu�rek�tak�w pra�cy�na�uko�wej,�jak
i na peł�nio�nym�sta�no�wi�sku�pro�rek�to�ra�sku�pia
się� na umię�dzy�na�ro�do�wie�niu� (np.� na ALK
utwo�rzył�i ko�or�dy�nu�je�pro�gram�ma�gi�ster�skich
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stu�diów� Ma�na�ge�ment� in� Vir�tu�al� Envi�ron�-
ments/Ma�ster� in� Di�gi�tal� Mar�ke�ting).� Moż�-
na wręcz�po�wie�dzieć,�że�obie�ak�tyw�no�ści�(ta
na�uko�wa� i ta� ad�mi�ni�stra�cyj�na)� na�pę�dza�ją� się
na�wza�jem.�–�Naj pierw ja ko na uko wiec, dy dak -
tyk i kon sul tant zaj mo wa łem się sze ro ko ro zu -
mia nym wpły wem in ter ne tu i tech no lo gii na ży -
cie i biz nes, a po tem dzię ki pra cy na sta no wi sku
pro rek to ra ds. współ pra cy mię dzy na ro do wej do -
ło ży łem do tych za in te re so wań ba daw czych
„dru gi fi lar”, czy li umię dzy na ro do wie nie –�wy�ja�-
śnia�prof.�Ma�zu�rek.�
Ale� i pro�wa�dzo�ne� przez� nie�go� ba�da�nia
nad umię�dzy�na�ro�do�wie�niem�nie�po�zo�sta�ją�bez
wpły�wu�na pra�cę�w funk�cji�pro�rek�to�ra�i im�ple�-
men�to�wa�ne�na uczel�ni�roz�wią�za�nia.�Pierw�sze
z brze�gu�przy�kła�dy.�W pol�skich�szko�łach�wyż�-
szych�me�dia�spo�łecz�no�ścio�we�trak�tu�je�się�ja�ko
„mło�dzie�żo�we”�–�tre�ści�są�two�rzo�ne�głów�nie
dla� kan�dy�da�tów�na stu�dia� lub� dla� stu�den�tów,
a bar�dzo�ma�ło�jest�po�stów,�któ�re�by�by�ły�po�-
chod�ną�ba�dań�na�uko�wych.�–�A prze cież na uka
jest obok dy dak ty ki kwin te sen cją dzia ła nia szko -
ły wyż szej! W przy pad ku ALK od kil ku lat bar dzo
in ten syw nie po pu la ry zu je my więc w me diach
(spo łecz no ścio wych, ale też w in nych) na sze ba -
da nia na uko we –�opo�wia�da.�
In�nym�roz�wią�za�niem�za�in�spi�ro�wa�nym�pra�cą
ba�daw�czą� by�ło� wpro�wa�dze�nie� ści�słych� wy�-
tycz�nych� do�ty�czą�cych� uak�tyw�nie�nia� ALK

w me�diach�spo�łecz�no�ścio�wych.�Jak�tłu�ma�czy
prof.� Ma�zu�rek:� –� Z na szych ba dań wy ni ka,
że sil na mar ka szko ły (na wet ta kiej jak np.
Yale!) to za ma ło, by za chę cić pra cow ni ków tej
szko ły do pi sa nia i udo stęp nia nia tre ści jej do ty -
czą cych. Uczel nia mu si jesz cze być rów nież bar -
dzo ak tyw na w so cial me diach.

pa sjo nat roz wo ju
Choć�na ALK�świę�tu�je�w tym�ro�ku�swój�ma�-
ły�ju�bi�le�usz�(pra�cu�je�tu�od 15�lat),�to�prof.�Ma�-
zu�rek�twier�dzi,�że�da�le�ko�mu�jesz�cze�do eta�-
pu�two�rze�nia�bi�lan�sów.�Śmie�je�się:�–�Mam złą
per spek ty wę, gdyż ALK jest mo im miej scem pra -
cy, a pra ca jest mo ją pa sją, więc wcho dząc na Ja -
giel loń ską [na tej�uli�cy�znaj�du�je�się�w War�sza�-
wie�sie�dzi�ba�uczel�ni�–�przyp.�red.],�wi dzę tyl ko
to, co jest do po pra wy. I za�raz�do�da�je,�że�zmia�-
ny�na je�go�uczel�ni�wi�dać�z mie�sią�ca�na mie�siąc.
Na przy�kład� w ostat�nim� kwar�ta�le:� uru�cho�-
mio�no�tu�pierw�sze�w re�gio�nie�wie�lo�sta�no�wi�-
sko�we� la�bo�ra�to�rium�Blo�om�ber�ga,�po�zy�ska�no
stra�te�gicz�ne�part�ner�stwo�z Orac�le,�ja�ko�je�dy�-
na uczel�nia�w Eu�ro�pie�Środ�ko�wo�-Wschod�niej
ALK�uzy�ska�ła�w trak�cie�World�Eco�no�mic�Fo�-
rum�Da�vos� wy�róż�nie�nie� Po�si�ti�ve� Im�pact� Ra�-
ting…�A to�tyl�ko�trzy�z wie�lu�wpro�wa�dzo�nych
ostat�nio�zmian.
–� Ta ca ła ener gia bi je z na szej kul tu ry,

a tę two rzą na si pra cow ni cy, mo je ko le żan ki
i ko le dzy. To jest naj więk sze osią gnię cie „Oj ców
Za ło ży cie li” uczel ni: stwo rze nie uni ka to wej kul -

tu ry i at mos fe ry, w któ rej lu dzie się po pro stu
do brze czu ją i chcą two rzyć, dzia łać –� mó�wi
prof.�Ma�zu�rek.�Uzu�peł�nia,�że�w ta�kim�śro�do�-
wi�sku�je�go�ro�lą�ja�ko�me�ne�dże�ra�wie�lu�ze�spo�-
łów� na uczel�ni� jest� przede� wszyst�kim� nie
prze�szka�dzać:�–�Naj wy żej mo gę po ma gać, aby
ta ener gia by ła kie ro wa na we wła ści wą stro nę.
Z ko�lei�py�ta�ny�o to,�jak�za ko�lej�ne 15�lat�bę�-
dzie� wy�glą�dać� je�go� uczel�nia� i gdzie� bę�dzie
wte�dy� on� sam,� nie� za�sta�na�wia� się� dłu�go
nad od�po�wie�dzią.�–�W ży ciu za wo do wym na dal
bę dę bar dzo głod ny two rze nia faj nych, po ży -
tecz nych i do brych rze czy dla lu dzi, dla mło dzie -
ży, dla na uki i śro do wi ska uczel ni w Pol sce.�Na�-
to�miast� dla� swo�jej� uczel�ni� miej�sce� wi�dzi
w ści�słym� eu�ro�pej�skim� „Top� of� the� tops”
wśród� szkół� biz�ne�su� oraz� jesz�cze� sil�niej�szą
glo�bal�ną�roz�po�zna�wal�ność. I do�da�je�ze�śmie�-
chem:�–�Ale li czę, że nie bę dzie my na to po trze -
bo wać aż pięt na stu lat.

sku pio ny na naj waż niej szym
Je�go� współ�pra�cow�ni�cy� mó�wią,� że� tak
w pra�cy�na�uko�wej,� jak� i ad�mi�ni�stra�cyj�nej�ce�-
chu�ją�go�pro�fe�sjo�na�lizm,�za�an�ga�żo�wa�nie�i kre�-
atyw�ność.�Tę�ostat�nią�roz�wi�ja,�gdy�ma�umysł
wol�ny�od spraw�co�dzien�nych.�–�Śmie ję się, ale
praw da jest ta ka, że naj lep sze po my sły po ja wia -
ją się, gdy je stem zre lak so wa ny: w cza sie trek -
kin gu w uko cha nych Biesz cza dach czy pod czas
bie gu w pół ma ra to nie –�zdra�dza.�
Sam�na swo�jej�stro�nie�WWW�na�pi�sał,�że�je�-
go�ob�se�sją� jest� ge�ne�ro�wa�nie�war�to�ści� do�da�-
nej.�Co�to�ozna�cza?�–�Brzmi to dość na uko wo,
ale cho dzi o pro sty fakt, że każ da se kun da w ży -
ciu jest tyl ko jed na i nie da się jej ku pić czy wy -
dłu żyć. Więc war to za wsze sta rać się po świę cać
czas tyl ko na to, co ma sens.

maG da ty tu ła
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Pro�fe�sor�na�uk�spo�łecz�nych�i pra�cow�nik�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�ny�Aka�de�-
mii� Le�ona� Koź�miń�skie�go,� od 2012� r.� pro�rek�tor� ALK� ds.�współ�pra�cy
mię�dzy�na�ro�do�wej.� Dy�rek�tor� Cen�trum� Ba�dań� Trans�for�ma�cji� Cy�fro�-
wej�–�CYBERMAN,�czło�nek�Ko�mi�sji�ds.�Współ�pra�cy�Mię�dzy�na�ro�do�wej
KRASP,�czło�nek�EFMD�Ad�vi�so�ry�Bo�ard�dla�re�gio�nu�Eu�ro�py�Środ�ko�wo�-
-Wschod�niej�oraz�czło�nek�za�rzą�du�Sto�wa�rzy�sze�nia�Edu�ka�cji�Me�ne�dżer�-
skiej� Fo�rum.�W la�tach 2017-2019� był� człon�kiem�Ra�dy� ds.�Cy�fry�za�cji
przy Mi�ni�ster�Cy�fry�za�cji.�Ukoń�czył�UE�Po�znań�(2000, 2002),�Uni�ver�si�ty

of�Til�burg�(2001),�SGH�(2005)� i IESE�Bu�si�ness�Scho�ol� (2017).�W pra�cy
ba�daw�czej�spe�cja�li�zu�je�się�w te�ma�ty�ce�trans�for�ma�cji�cy�fro�wej�or�ga�ni�za�cji,
e�-han�dlu�oraz�mar�ke�tin�gu�cy�fro�we�go.

Wie�lo�krot�nie� na�gra�dza�ny� za osią�gnię�cia� pu�bli�ka�cyj�ne� i na�uko�we
(m.in.�w 2014�r.�wy�róż�nio�ny�przez�mi�ni�stra�na�uki�i szkol�nic�twa�wyż�-
sze�go�me�da�lem� Ko�mi�sji� Edu�ka�cji� Na�ro�do�wej� za szcze�gól�ne� za�słu�gi
dla�oświa�ty�i wy�cho�wa�nia).
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