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Nie jestem z tych, którzy gdy odNiosą sukces, długo delektują się smakiem
„zwycięstwa”. to droga daje mi ogromNą frajdę, a osiągNięcie celu jest
tylko początkiem kolejNej wędrówki – mówi dr hab. GrzeGorz mazurek,
prorektor ds. współpracy międzynarodowej akademii Leona koźmińskieGo (aLk) i Laureat naGrody Środowiskowej „Gwiazda umiędzynarodowienia 2020” w kateGorii „Gwiazda badań” (research star).

Jakkolwiekdziwnietozabrzmi,na całymjego
życiuzaważyłoumiędzynarodowienie.Kształcenie, badania naukowe, praca administracyjna na uczelni,nawetżycieprywatne(żonępoznał w czasie stażu naukowego na topowej
uczelni holenderskiej – Tilburg University)–wszystkopod znakieminternacjonalizacji.
Dlatego prof. Grzegorz Mazurek przyznaną
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muw styczniunagrodę„GwiazdaUmiędzynarodowienia” traktuje w sposób symboliczny:–To wyróżnienie jest dla mnie zwieńczeniem
pewnego etapu życia i dotychczasowej pracy, zarówno naukowej, jak i w funkcji prorektora, ponieważ w obu przypadkach w 2020 roku przechodzę na inny etap, inny poziom zaangażowania.
W kwestii pracy badawczej: oczekuję na nominację na profesora zwyczajnego. A w kontekście pra-

cy administracyjnej: kończę kadencję prorektorską i będę się ubiegał o stanowisko rektora ALK.

Gracz zespołowy
Trudno o bardziej zinternacjonalizowany
życiorys.Ostatnie 20lattodlaprof.Grzegorza Mazurka życie i praca w rozjazdach
i w międzynarodowym środowisku. Najpierwstypendiai stażenaukowe(wspomnia-

Pora na rektora
nyjużTilburgUniversity–2000i 2001r.),wyjazdynaukowo-dydaktyczne(np.na brytyjski
NottinghamTrentUniversity,portugalskiUniversityInstituteLisbonczyodwiedzanywielokrotnie francuski ISC Paris, którego obecnie
jest Prezydentem International Advisory Board).Następniewyjazdyw charakterzeprofesora wizytującego (uznane uniwersytety
w Portugali,Hiszpani,Islandii,Francji,aleteż
Perui KoreiPołudniowej).
Plontejaktywnościimponuje.Od latpracuje
w międzynarodowych zespołach badawczych.
Aktywnieuczestniczyw pracachinstytucji,które kreują światowe szkolnictwo ekonomiczne
i biznesowe (np. Advisory Board EFMD). Był
ekspertem komisji akredytacyjnej AQ Austria
(Die Agentur für Qualitätssicherung und
AkkreditierungAustria).Występujena konferencjachkrajowychi międzynarodowych(specjalizujesięw obszarzetransformacjicyfrowej
i umiędzynarodowieniauczelni).Mana swoim
koncieznaczącepublikacjem.in.o umiędzynarodowieniu właśnie (w samym tylko 2019 r.
cztery wysoko punktowane artykuły z listy
JCRbezpośrednionawiązującedo tejtematyki).Od latpublikujew najlepszychna świecie
czasopismach naukowych (np. „European
Management Journal”, „Business Horizons”).
I mimo z radością przyjętego wyróżnienia
„GwiazdaBadań”stalepodkreśla,że…wcale
gwiazdąniejest.
–We współczesnej nauce sukces wiąże się zawsze z grą zespołową. Dlatego tę nagrodę traktuję
przede wszystkim jako wyróżnienie dla wszystkich
naukowców i pracowników, którzy wspomagali
mnie w mojej pracy naukowej –tłumaczy.– Najważniejsze dla mnie jest więc to, że dzięki tej nagrodzie promuje się kierunek badań naukowych
związanych ze szkolnictwem wyższym, który to obszar wydaje się w Polsce jeszcze mało rozwinięty.
Nagroda wskazuje też nowe wzorce pracy naukowej: otwartej, innowacyjnej i interesującej dla globalnego środowiska naukowego.
Międzyinnymina otwartośćw kontaktachmiędzynarodowych zwraca uwagę prof. dr hab.
andrzej koźmiński,prezydentALK,jejzałożyciel i wieloletni rektor tej uczelni. Pytany
o prof.Mazurka,opowiada:–Jest jednym z tych
młodych polskich badaczy, którzy bardzo łatwo
nawiązują współpracę z czołowymi ośrodkami zagranicznymi, mam tu na myśli zwłaszcza partnerstwo z ESCP w Paryżu, jedną z najlepszych uczelni biznesowych na świecie. Potrafił zbudować
kilka zespołów, które prowadzą wspólne badania
i mają wspólne publikacje w wysoko punktowa-

nych czasopismach na świecie. Przyznanie nagrody „Gwiazda Umiędzynarodowienia” w kategorii
„Gwiazda Badań” dla profesora Mazurka jest zatem jak najbardziej uzasadnione.
Dalejprof.Koźmińskiwymieniaumiejętności
przydatneprzy budowaniumiędzynarodowegośrodowiskabadawczego–todobraznajomośćnajnowszejświatowejliteratury,kompetencjejęzykowei umiejętnościmiędzyludzkie
pozwalającena wspólnąpracę.Teostatnieto
zdaniem prezydenta ALK zdolność nawiązywania kontaktów i umiejętność znajdowania
wspólnejpłaszczyznyzainteresowań.–To wymaga pewnego wyczucia, zorientowania się,
czym ludzie na świecie się interesują. Bo polscy
badacze starszego pokolenia mają skłonność
do koncentrowania się na problematyce polskiej,
która nie jest szczególnie interesująca dla reszty
świata. Ponieważ tym, co interesuje naukowców
na świecie, są badania porównawcze w szerszej,
międzynarodowej perspektywie.
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Naukę
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naukowiec bez granic
Sam prof. Mazurek mówi, że sukcesy, rankingi, innowacje, umiędzynarodowienie – to
wszystko brzmi fajnie, ale liczy się przede
wszystkim po prostu drugi człowiek. – We
współczesnym, zglobalizowanym i usieciowionym
świecie naukę można tworzyć tylko poprzez
otwartość, ciągłe uczenie się i podpatrywanie innych, szukanie wspólnych płaszczyzn porozumienia. Na głębszym poziomie oznacza to szacunek
do drugiego człowieka, jego systemu wartości.
Ten współczesny świat wymaga też według
prof.Mazurkazaakceptowaniafaktu,żetrzeba
się ciągle rozwijać i konfrontować z innymi.–Gdy praca jest pasją, takie podejście nie jest
niczym strasznym, to wręcz naturalna kolej rzeczy. Po prostu trzeba znaleźć swoje miejsce.
Jego miejscem od lat jest Akademia Leona
Koźmińskiego–uczelnia,o którejmożna przeczytać, że to „najbardziej międzynarodowa
szkoła w Polsce”. By to poczuć, wystarczy
przyjść na kampus uczelni w dowolny dzień
i przyjrzećsięspieszącymna zajęciastudentom.

Muzułmankiw hidżabach,paraHindusów,Koreankaz włosamizafarbowanymina czerwono,
pozdrawiający się w drzwiach Kanadyjczycy,
UkraińcyczyFrancuzi...Przepisna wypracowanie takiej globalnie rozpoznawalnej marki
towedługprorektorads.współpracymiędzynarodowejtejuczelniprzedewszystkimdługofalowa,dawnozaplanowana strategiai jejkonsekwentnerealizowanie.
Profesor Mazurek podaje taki przykład:–ALK jest jedną z pierwszych szkół biznesu na świecie, która uzyskała akredytację
EQUIS (1997 r.). Zrobiliśmy to, gdy mało kto
na świecie, a co dopiero w Polsce wiedział, co to
są akredytacje międzynarodowe. Teraz wiele
szkół podążą naszą drogą.
Jakwyjaśnia,tasytuacjatylkomożecieszyć
władze ALK, umiędzynarodowienie jest bowiemw interesiecałejpolskiejnauki,a nietylko poszczególnych naukowców czy uczelni. – Z naszej perspektywy im więcej szkół
uzyskuje międzynarodowe akredytacje, tym lepsza pozycja naszej polskiej nauki i naszego środowiska w Europie i świecie. A przecież o to chodzi! –podkreśla. I dodaje:–W tym kontekście
także sukcesy ALK są sukcesami polskiego szkolnictwa wyższego, bo tak na to zawsze patrzyliśmy i będziemy patrzeć.
Z kolei prof. Koźmiński, który przez wiele
lat jako rektor ALK konsekwentnie dążył
do zbudowania międzynarodowej marki
uczelnim.in.przezstaraniao międzynarodowe akredytacje oraz o zagranicznych wykładowców,którzymoglibykształcićna kierunkach w całości prowadzonych w języku
angielskim, stwierdza: – Zbudowanie takiej
międzynarodowej renomy uczelni nie było oczywiście rzeczą łatwą, ale konsekwentnie stawialiśmy właśnie na umiędzynarodowienie jako
na motor naszego rozwoju. To wynikało z doświadczeń założycieli uczelni, którzy sami pracowali w międzynarodowych środowiskach i widząc zalety tak prowadzonej nauki, chcieli te
doświadczenia przenieść na rodzimy grunt. Jak
mówiz dumąprof.Koźmińskidalej,dziśspołeczność ALK tworzą przedstawiciele z górą 70narodowości,a około 40proc.studentówstudiówdziennychtocudzoziemcy.

multiinstrumentalista
Zgodnie z ideą przyświecającą założeniu
ALKprof.Mazurektakw pracynaukowej,jak
i na pełnionymstanowiskuprorektoraskupia
się na umiędzynarodowieniu (np. na ALK
utworzyłi koordynujeprogrammagisterskich
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kierownictwo aLk (od prawej): prof. andrzej koźmiński,
założyciel i prezydent, prof. witold bielecki,
rektor i prof. Grzegorz mazurek, prorektor
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studiów Management in Virtual Environments/Master in Digital Marketing). Można wręczpowiedzieć,żeobieaktywności(ta
naukowa i ta administracyjna) napędzają się
nawzajem.–Najpierw jako naukowiec, dydaktyk i konsultant zajmowałem się szeroko rozumianym wpływem internetu i technologii na życie i biznes, a potem dzięki pracy na stanowisku
prorektora ds. współpracy międzynarodowej dołożyłem do tych zainteresowań badawczych
„drugi filar”, czyli umiędzynarodowienie –wyjaśniaprof.Mazurek.
Ale i prowadzone przez niego badania
nad umiędzynarodowieniemniepozostająbez
wpływuna pracęw funkcjiprorektorai implementowanena uczelnirozwiązania.Pierwsze
z brzeguprzykłady.W polskichszkołachwyższychmediaspołecznościowetraktujesięjako
„młodzieżowe”–treścisątworzonegłównie
dla kandydatów na studia lub dla studentów,
a bardzomałojestpostów,którebybyłypochodnąbadańnaukowych.–A przecież nauka
jest obok dydaktyki kwintesencją działania szkoły wyższej! W przypadku ALK od kilku lat bardzo
intensywnie popularyzujemy więc w mediach
(społecznościowych, ale też w innych) nasze badania naukowe –opowiada.
Innymrozwiązaniemzainspirowanympracą
badawczą było wprowadzenie ścisłych wytycznych dotyczących uaktywnienia ALK

w mediachspołecznościowych.Jaktłumaczy
prof. Mazurek: – Z naszych badań wynika,
że silna marka szkoły (nawet takiej jak np.
Yale!) to za mało, by zachęcić pracowników tej
szkoły do pisania i udostępniania treści jej dotyczących. Uczelnia musi jeszcze być również bardzo aktywna w social mediach.

pasjonat rozwoju
Choćna ALKświętujew tymrokuswójmałyjubileusz(pracujetuod 15lat),toprof.Mazurektwierdzi,żedalekomujeszczedo etaputworzeniabilansów.Śmiejesię:–Mam złą
perspektywę, gdyż ALK jest moim miejscem pracy, a praca jest moją pasją, więc wchodząc na Jagiellońską [na tejulicyznajdujesięw Warszawiesiedzibauczelni–przyp.red.],widzę tylko
to, co jest do poprawy. I zarazdodaje,żezmianyna jegouczelniwidaćz miesiącana miesiąc.
Na przykład w ostatnim kwartale: uruchomionotupierwszew regioniewielostanowiskowe laboratorium Bloomberga, pozyskano
strategicznepartnerstwoz Oracle,jakojedyna uczelniaw EuropieŚrodkowo-Wschodniej
ALKuzyskaław trakcieWorldEconomicForum Davos wyróżnienie Positive Impact Rating…A totylkotrzyz wieluwprowadzonych
ostatniozmian.
– Ta cała energia bije z naszej kultury,
a tę tworzą nasi pracownicy, moje koleżanki
i koledzy. To jest największe osiągnięcie „Ojców
Założycieli” uczelni: stworzenie unikatowej kul-

tury i atmosfery, w której ludzie się po prostu
dobrze czują i chcą tworzyć, działać – mówi
prof.Mazurek.Uzupełnia,żew takimśrodowiskujegoroląjakomenedżerawieluzespołów na uczelni jest przede wszystkim nie
przeszkadzać:–Najwyżej mogę pomagać, aby
ta energia była kierowana we właściwą stronę.
Z koleipytanyo to,jakza kolejne 15latbędzie wyglądać jego uczelnia i gdzie będzie
wtedy on sam, nie zastanawia się długo
nad odpowiedzią.–W życiu zawodowym nadal
będę bardzo głodny tworzenia fajnych, pożytecznych i dobrych rzeczy dla ludzi, dla młodzieży, dla nauki i środowiska uczelni w Polsce.Natomiast dla swojej uczelni miejsce widzi
w ścisłym europejskim „Top of the tops”
wśród szkół biznesu oraz jeszcze silniejszą
globalnąrozpoznawalność. I dodajeześmiechem:–Ale liczę, że nie będziemy na to potrzebować aż piętnastu lat.

skupiony na najważniejszym
Jego współpracownicy mówią, że tak
w pracynaukowej,jaki administracyjnejcechujągoprofesjonalizm,zaangażowaniei kreatywność.Tęostatniąrozwija,gdymaumysł
wolnyod sprawcodziennych.–Śmieję się, ale
prawda jest taka, że najlepsze pomysły pojawiają się, gdy jestem zrelaksowany: w czasie trekkingu w ukochanych Bieszczadach czy podczas
biegu w półmaratonie –zdradza.
Samna swojejstronieWWWnapisał,żejego obsesją jest generowanie wartości dodanej.Cotooznacza?–Brzmi to dość naukowo,
ale chodzi o prosty fakt, że każda sekunda w życiu jest tylko jedna i nie da się jej kupić czy wydłużyć. Więc warto zawsze starać się poświęcać
czas tylko na to, co ma sens.
maGda tytuła

dr hab. GrzeGorz mazurek, prof. aLk
Profesornaukspołecznychi pracowniknaukowo-dydaktycznyAkademii Leona Koźmińskiego, od 2012 r. prorektor ALK ds. współpracy
międzynarodowej. Dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej–CYBERMAN,członekKomisjids.WspółpracyMiędzynarodowej
KRASP,członekEFMDAdvisoryBoarddlaregionuEuropyŚrodkowo-WschodniejorazczłonekzarząduStowarzyszeniaEdukacjiMenedżerskiej Forum. W latach 2017-2019 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji
przy MinisterCyfryzacji.UkończyłUEPoznań(2000, 2002),University
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ofTilburg(2001),SGH(2005)i IESEBusinessSchool(2017).W pracy
badawczejspecjalizujesięw tematycetransformacjicyfrowejorganizacji,
e-handluorazmarketingucyfrowego.
Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe
(m.in.w 2014r.wyróżnionyprzezministranaukii szkolnictwawyższego medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dlaoświatyi wychowania).

