
tów ba daw czych, któ re w sto sun ko wo krót kim 
cza sie po zwa la ją dojść do ja kichś da ją cych się 
zgrab nie sfor mu ło wać w pu bli ka cji wnio sków.  

– W świe cie na uko wym czę ściej chcia ła bym wi -
dzieć tę od wa gę, któ ra po zwo li pod jąć ry zy ko ba -
daw cze po le ga ją ce na tym, że na koń cu ob ra nej 
przez nas na po cząt ku dro gi mo że nie od nie sie my 
suk ce su i bę dzie my mu sie li po szu kać al ter na tyw nych 
ście żek pro wa dzą cych do po zna nia – mó wi prof. 
Dobija. – Jed nak brak suk ce su wca le nie ozna cza 
po raż ki, po nie waż ba da czo wi każ da ob ra na przez 
nie go ścież ka po zwa la zdo być ja kąś wie dzę. 

 
Wy so ka ja kość przede wszyst kim 

Jak pod kre śla prof. Do bi ja, ta ka na uko wa od -
wa ga jest szcze gól nie po trzeb na w mię dzy na ro -
do wych ze spo łach ba daw czych. Prze cież w zna -
czą cych cza so pi smach na uko wych na świe cie 
trud no szu kać pu bli ka cji wy ni ków ba dań od -
twór czych czy ba dań re ali zo wa nych po wszech -
nie sto so wa ny mi me to da mi. – Je że li więc chce my 
funk cjo no wać w ta kich mię dzy na ro do wych, wy so ko 
eks perc kich śro do wi skach na uko wych, mu si my naj -
pierw sa mi wy ka zać się od wa gą w po dej ściu do pro -
ble mów ba daw czych, mu si my pro wa dzić na sze ba -
da nia na wy so kim po zio mie – kwi tu je.  

I ja ko przy kład po da je do świad cze nie z ostat -
nie go pro jek tu ba daw cze go, w któ rym bra ła 
udział. Pra ce by ły re ali zo wa ne w mię dzy na ro do -
wym ze spo le na uko wym i choć człon ko wie ze -
spo łu mie li róż ne kom pe ten cje po trzeb ne do zre -
ali zo wa nia pro jek tu, za bra kło klu czo we go 
do do koń cze nia za da nia do świad cze nia w za sto -
so wa niu in no wa cyj nej me to dy ba daw czej. – Zde -
cy do wa li śmy się więc do szko lić po przez udział w se -
mi na riach na uko wych do ty czą cych te go kon kret ne go 
po dej ścia, by zdo być po trzeb ną wie dzę i do koń czyć 
ba da nie we dług pier wot nych za ło żeń – opo wia da.  

Stwier dza też, że w do bie po wszech ne go 
two rze nia uni wer sy tec kich sie ci i wie lo na ro do -
wych ze spo łów ba daw czych wciąż naj waż niej -

sze dzie je się na po zio mie in dy wi du al nych po -
szu ki wań na uko wych. – My śląc o włą cze niu się 
w mię dzy na ro do wy nurt ba dań, o za ist nie niu 
w wie lo kul tu ro wym śro do wi sku aka de mic kim, bar -
dziej niż na uni wer sy tec kie sie ci i in sty tu cjo nal ną 
współ pra cę po win ni śmy mo że sta wiać na in dy wi du -
al ną pra cę i in dy wi du al ne kon tak ty na uko we – tłu -
ma czy laureatka Re se arch Star 2023. – W tym 
sen sie or ga ni za cyj ne wspar cie udzie la ne po je dyn -
czym ba da czom w two rze niu przez nich ich wła -
snych sie ci na uko wych kon tak tów wpły wa na to, 
czy i w ja kim stop niu ba dacz bę dzie w sta nie włą -
czyć się do pra cy w mię dzy na ro do wych ze spo łach 
ba daw czych. Pra ca w ta kich ze spo łach zwięk sza 
szan se na pro wa dze nie no wa tor skich i li czą cych się 
w świe cie ba dań, a co w kon se kwen cji mo że pro -
wa dzić do pu bli ka cji w wy so ko punk to wa nych mię -
dzy na ro do wych cza so pi smach na uko wych. 

 
Lu dzie, nie książ ki 

Na uko wych in spi ra cji za zwy czaj jed nak prof. 
Do ro ta Do bi ja nie znaj du je w książ kach czy ar -
ty ku łach. – In spi ra cją do ba dań, zwłasz cza w kon -
tek ście mię dzy na ro do wym, są dla mnie przede 
wszyst kim in ni ba da cze i ich pra ce na uko we – mó -
wi na ukow czy ni.  

To to czo ne przez eks per tów dys ku sje np. 
na waż nych mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach, 
po ja wia ją ce się w tych roz mo wach po my sły czy 
ob ser wo wa ne ten den cje po bu dza ją jej kre -
atyw ność i kie ru ją jej uwa gę ku no wym pro ble -
mom. Co istot ne, na ta kich spo tka niach prof. 
Do bi ja na wią zu je też cen ne na uko we re la cje. 

Kre atyw no ści sprzy ja rów nież… zwy kły 
haust świe że go po wie trza. – Naj bar dziej twór -
cza je stem, gdy czu ję się wy po czę ta. Niech to bę -
dzie na wet kil ka dzie siąt mi nut jaz dy na ro we rze 
czy spa ce ru „z ki ja mi” i od ra zu bar dziej opty mi -
stycz nie pa trzę na sto ją ce przede mną wy zwa nia 
– zdra dza prof. Do bi ja.

Prof. dr hab. DO RO TA DO BI JA  
Pro fe sor na uk eko no micz nych, eks pert ka w dzie dzi nie ra chun ko wo ści i fi nan sów, dy rek tor ka Szko ły 
Dok tor skiej oraz kie row nicz ka Ka te dry Ra chun ko wo ści w Aka de mii Le ona Koź miń skie go w War sza -
wie. Sty pen dyst ka Fun da cji Ful bri gh ta. Pra co wa ła ja ko vi si ting pro fes sor w wie lu uni wer sy te tach w USA 
i w Eu ro pie; ko or dy no wa ła licz ne kra jo we i mię dzy na ro do we pro jek ty ba daw cze w za kre sie m.in. za -
rzą dza nia wie dzą, ła du kor po ra cyj ne go oraz spra woz daw czo ści fi nan so wej i nie fi nan so wej. Jest ce nio -
ną ba dacz ką z prak tycz nym do świad cze niem w za kre sie za rzą dza nia w szkol nic twie wyż szym. Człon -
ki ni ko mi te tu wy ko naw cze go oraz człon ki ni ra dy Eu ro pe an Aca de my of Ma na ge ment EURAM. Jest 
re dak tor ką na uko wą w spe cjal nych edy cjach cza so pism na uko wych po świę co nych szkol nic twu wyż -
sze mu. Za pra sza na do ze spo łów wspie ra ją cych roz wój szkol nic twa wyż sze go – bra ła udział w pra cach 
ta kich ze spo łów w Czar no gó rze, Ko so wie a ostat nio w Ho lan dii, Ro sji i na Li twie. W swo ich ba da niach 
od lat zaj mu je się te ma ty ką szkol nic twa wyż sze go, po zy sku je i re ali zu je gran ty ba daw cze w tym za kre -
sie. Ob sza ry ba daw cze, ja ki mi się zaj mu je: po miar do ko nań w jed nost kach na uko wych; współ pra ca jed -
no stek szkol nic twa wyż sze go z biz ne sem i za rzą dza nie wie dzą w szkol nic twie wyż szym. 

Dziś prof. Do bi ję zaj mu je m.in. te mat ac co un ta -
bi li ty, zwy kle (i we dług niej nie pra wi dło wo) tłu -
ma czo ny w Pol sce ja ko po li czal ność. – Dla mnie 
ac co un ta bi li ty to po ję cie znacz nie szer sze, to roz -
ra chu nek, zda nie spra wy z wy ko rzy sta nia do stęp -
nych na uczel ni za so bów, tych ma te rial nych, ale 
tak że nie ma te rial nych – tłu ma czy i zdra dza, że 
to za gad nie nie chcia ła by w swo ich po szu ki wa -
niach na uko wych kon ty nu ować.  

 
Pu bli ka cje to nie wszyst ko 

Py ta na o ce chy do bre go ba da cza, laureatka Re -
se arch Star 2023 wska zu je: cie ka wość, do cie kli -
wość i od wa ga. – Cie ka wość ozna cza za in te re so -
wa nie ma ło zba da ny mi te ma ta mi i po dej mo wa nie 
ich. Z ko lei do cie kli wość ka że nie po prze sta wać 
na po ło wicz nym po zna niu da ne go za gad nie nia 
po doj ściu do ja kiejś praw dy, nie po rzu cać go 
na rzecz no we go te ma tu, ale zgłę biać da lej tę kwe -
stię. Wresz cie naj waż niej sza dzi siaj od wa ga ozna -
cza go to wość po dej mo wa nia no wych ba dań lub po -
dej ście do da ne go za gad nie nia w ory gi nal ny spo sób 
i ana li zo wa nie go nie kon wen cjo nal ny mi me to da mi 
ba daw czy mi – wy ja śnia prof. Do bi ja. 

Mó wi, że to od wa gi wła śnie naj bar dziej bra ku -
je współ cze snym na ukow com – ce lem czę sto 
jest jak naj szyb sza pu bli ka cja wy ni ków ba dań, 
stąd ob ser wo wa ny przez nią nie do sta tek po głę -
bio nej ana li zy lub po dej mo wa nie ła twych te ma -
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– Jeśli miałabym w trzech słowach 
opisać siebie jako badaczkę, byłyby 
to: odkrywczość, intelekt, uczenie się 
– mówi prof. dr hab. Dorota Dobija 
z Akademii Leona Koźmińskiego  
w Warszawie, laureatka nagrody 
RESEARCH STAR 2023. I dodaje:  
– Fundamentalne jest zwłaszcza to 
ostatnie. Dla mnie przyjemnością jest 
poznawanie nowych rzeczy, stąd za 
swój największy sukces uznaję, że 
mogę zawodowo robić to, co kocham 
i co pozwala mi się rozwijać.

Nagrodzie patronują EduInspiracje

Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023

GWIAZDA BADAŃ 
RESEARCH STAR

prof. dr hab.  
Dorota   
Dobija  

Akademia  
Leona Koźmińskiego 

Poznawanie   
to przyjemność

Na gro da Śro do wi sko wa Research 
Star przy zna wa na jest ba da czom, 

któ rzy w swo ich na uko wych po szu ki -
wa niach kon cen tru ją się na te ma ty ce umię dzy -
na ro do wie nia uczel ni i wspie ra ją/pro mu ją  
no we tren dy oraz teo rie zwią za ne z in ter na cjo -
na li za cją szkol nic twa wyż sze go.  

Jak tłu ma czy prof. Do ro ta Do bi ja, w jej na -
uko wej ka rie rze pod ję cie te ma ty ki umię dzy na -
ro do wie nia uczel ni ja ko ob sza ru ba daw cze go 
by ło czymś na tu ral nym. – Przez wie le lat zaj mo -
wa łam sta no wi ska ad mi ni stra cyj ne na uczel ni 
zwią za ne wła śnie ze współ pra cą mię dzy na ro do wą 
(m.in. pro rek tor ds. ba dań i roz wo ju ka dry na uko -
wej), więc kie dy po sta no wi łam zmie nić swo ją 

ścież kę ka rie ry i skon cen tro wać się na ba da niach, 
uzna łam, że to, co do tąd prak ty ko wa łam, sta no -
wi bar dzo cie ka wy ob szar ba daw czy. 

Naj pierw eks plo ro wa ła za gad nie nie po mia ru 
do ko nań pra cow ni ków przez uczel nie oraz 
zwią za ną z tym kwe stię in sty tu cjo na li za cji tych 
prak tyk i wy ko rzy sta nia tych in for ma cji przez 
róż nych in te re sa riu szy uczel ni (np. in sty tu cje 
akre dy tu ją ce, w tym mię dzy na ro do we). Ba da -
ła też, jak zmie nia się lo gi ka za rzą dza nia uczel -
nią (przej ście do mo de lu hy bry do we go, łą czą -
ce go lo gi kę ryn ko wą z lo gi ką sek to ra 
pu blicz ne go) i jak to wpły wa na efek ty osią ga -
ne przez in dy wi du al nych ba da czy, przez ze spo -
ły ba daw cze i przez ca łe uczel nia ne jed nost ki. 



Brak sukcesu na obranej 
ścieżce publikacyjnej wcale nie 

oznacza porażki, ponieważ dla 
naukowca każda obrana przez  

niego ścieżka badawcza pozwala 
zdobyć nową wiedzę.
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Europejski Kongres Rachunkowości  
– konferencja w Bergen w 2022


