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dr hab. Ryszard Bartoszewicz

Urodził się 19 marca 1959 roku we Wrocławiu. Absolwent
studiów magisterskich na kierunku wychowania fizycznego
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie
w 1984 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie
Metodyki Wychowania Fizycznego. Po uzyskaniu stopnia
doktora nauk o kulturze fizycznej w 1993 roku był zatrudniony
na stanowisku adiunkta w Katedrze Dydaktyki Wychowania
Fizycznego. W roku 2011 uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, a od 2014 roku
zatrudniony jest na stanowisku profesora uczelni. Obecnie pełni
funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Kultury Fizycznej, a od
2016 roku jest Prorektorem ds. Nauczania.

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania
wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
W 1987 r. ukończył studia z zakresu politologii na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r.
uzyskał stopień doktora, a w 2005 r. doktora habilitowanego.
W 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł
profesora nauk humanistycznych.
W latach 1982-83 oraz 1986-1988 r. pracował jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół w Proszowicach.
W 1988 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie
kolejno był zatrudniony na stanowisku asystenta, adiunkta
i profesora nadzwyczajnego. W 2008 r. objął funkcję dyrektora
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
na wspomnianej uczelni. W tym samym roku został profesorem
UJ. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Wykładał
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza
Modrzewskiego oraz w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset
artykułów naukowych.
W Senacie X kadencji jest: wiceprzewodniczącym Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz członkiem Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
3 listopada 2020 r. został powołany na stanowisko sekretarza
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na
stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania
wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Andrzej Burgs

CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies sp. z o.o.,
współwłaściciel Sygnis Bio Technologies sp. z o.o. Ekspert druku
3D z wieloletnim doświadczeniem. Jeden z założycieli Izby
Gospodarczej Przemysłu 4.0 i współtwórca Kodeksu Etyki
Polskiej Branży Druku 3D. Działa również jako ekspert –
pracodawca Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Koordynuje działania firmy z zakresu prac badawczo-
rozwojowych i nowych technologii, zarządza projektami,
zajmuje się doradztwem technologicznym, przygotowaniem
perspektyw biznesowych dla wdrożeń badań naukowych.
Doświadczony mówca i wykwalifikowany szkoleniowiec. Jako
CEO Sygnis New Technologies wielokrotnie odbierał nagrody
dot. innowacji w nowych technologiach. Ma za sobą ponad 120
wystąpień medialnych. Regularnie zapraszany jako ekspert
Przemysłu 4.0 przez renomowane pisma branżowe do udziału
w artykułach prasowych. Popularyzator nauki łączący
doświadczenie na polu biznesowym i naukowym w celu
dostarczania najwyższej jakości rozwiązań dla firm i instytutów
badawczych.



prof. dr hab. Krzysztof Diks

Matematyk, informatyk. Profesor w Instytucie Informatyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005 - 2016 pełnił
funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Jest współautorem
kilkudziesięciu publikacji z algorytmiki. Jest promotorem
10 doktorantów.
Popularyzator informatyki i wychowawca wielu medalistów
międzynarodowych olimpiad informatycznych. Pełni funkcję
Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady
Informatycznej.
Od 2016 roku jest Przewodniczącym Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.

dr hab. Milenia Fiedler

W 1989 roku ukończyła Montaż na Wydziale Filmowym
i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych FAMU w Pradze.
W 2005 roku uzyskała stopień doktora sztuki filmowej, a w 2009
roku stopień doktora habilitowanego sztuki filmowej.
Montażystka. Współautorka ponad 240 filmów fabularnych
i dokumentalnych, seriali i spektakli Teatru Telewizji.
Współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą ("Katyń", "Tatarak",
"Wałęsa. Człowiek z nadziei"), Wojciechem Marczewskim ("Czas
zdrady", "Weiser"), Januszem Majewskim ("Mała matura 1947",
"Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy", "Czarny
mercedes"), Bodo Koxem ("Dziewczyna z szafy", "Człowiek
z magicznym pudełkiem"), Jerzym Stuhrem ("Obywatel"),
Krzysztofem Zanussim ("Obce ciało", "Eter") i Filipem Bajonem
("Panie Dulskie", "Kamerdyner"). Jest dwukrotną laureatką
nagrody za montaż na festiwalu w Gdyni za filmy "Czas zdrady„
i "Weiser". Jej praca przy "Weiserze" została też nagrodzona
"Orłem".
Od ponad 20 lat związana ze Szkołą Filmową w Łodzi. Od 2020
roku Rektor PWSFTviT. Wykładowczyni w Katedrze Montażu
na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej. Członkini Polskiej
Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

Mateusz Grochowski

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członek prezydium
oraz ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach
2019-2020.

Student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie stawiał
pierwsze kroki w działalności studenckiej, które doprowadziły
do funkcji Przewodniczącego Samorządu Studentów UMB,
następnie Przewodniczącego Komisji Wyższego Szkolnictwa
Medycznego i, w końcu, do PSRP.

W wolnym czasie gra w piłkę, i w Akademickim Związku
Sportowym, i ze znajomymi.



Jakub Grodecki

Obecnie pełni obowiązki wiceprzewodniczącego Europejskiej
Unii Studentów. W organizacji zajmuje się tematami związanymi
z Europejskim Obszarem Edukacyjnym, Jakością Kształcenia
w Szkolnictwie Wyższym, Procesem Bolońskim oraz edukacją
cyfrową w szkolnictwie wyższym. Jest również członkiem Rady
doradczej ds. Młodych w Radzie Europy. Wcześniej, pracował
także jako ekspert ds. Zapewnienia Jakości Polskiej Komisji
Akredytacyjnej (PKA) oraz w Puli Ekspertów Międzynarodowych
w puli ekspertów ESU.
Posiada wykształcenie akademickie w zakresie Inżynierii
Mechanicznej (inż.) oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji (mgr)
uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

Od 2016 roku Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób
wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych.
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed. Przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych od
2020 r.
Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą Uczelnią.
W kadencji 2012-2016 prorektor ds. studenckich GUMed.
Zastępca koordynatora Klinicznego Centrum Kardiologii UCK
od 2012 r.
Promotor 8 ukończonych przewodów doktorskich i 3 otwartych,
opiekun specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
i kardiologii. Aktywny członek Sekcji Niewydolności Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor i współautor
ponad 120 publikacji w czasopismach o zasięgu
międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok.
255 i 2705 pkt KBN/MNiSW.
Główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: choroba
wieńcowa, niewydolność serca, transplantacja serca
i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne
i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań,
hipercholesterolemia rodzinna.

dr Sebastian Grzyb

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
Wcześniej Dziekan Wydziału Inżynierii tej Uczelni. Wykładowca,
koordynator projektów z obszaru nauk chemicznych,
farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Pracował w Zakładzie
Syntezy Organicznej Akademii Podlaskiej w Siedlcach
oraz Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, zajmując się syntezą
nowych leków i badaniami toksykologicznymi. Beneficjent
programu Liderzy w zarządzaniu uczelnią – zarządzanie
w instytucjach szkolnictwa wyższego i uczestnik wizyt
studyjnych w University College London. Współpracuje
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz jako konsultant
z firmami z branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Autor
innowacji pedagogicznych, branżowych ekspertyz i promotor
prac dyplomowych, w tym wykonywanych przy współpracy
z przedstawicielami sektorowego środowiska społeczno-
gospodarczego. Biegły sądowy w dziedzinie chemia.



dr Agnieszka Janiak-Jasińska

Historyczka z Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zespołu
nauk humanistycznych i teologicznych oraz Zespołu ds.
kształcenia nauczycieli PKA, Pełnomocnik Rektora UW ds.
kształcenia nauczycieli, członkini Uniwersyteckiej Rady ds.
Kształcenia, kształtującej politykę uczelni w obszarze
kształcenia, od kilkunastu lat zaangażowana w prace
nad doskonaleniem jakości kształcenia na własnej uczelni
oraz międzyuczelniane dyskusje o dydaktyce akademickiej.
Od 2018 r. koordynator innowacji dydaktycznych w Programie
zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu
Warszawskiego, finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach POWER, ścieżka 3.5.

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Jest zatrudniona w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Geriatrii
na stanowisku profesora pełniąc funkcję kierownika Katedry.
W kadencji 2020–2024 pełni funkcję Prorektora ds. Collegium
Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Wybrana została
na zastępcę Przewodniczącego KRAUM.
W latach 1981 – 1987 odbyła studia lekarskie w Akademii
Medycznej w Łodzi uzyskując dyplom lekarza (1987r.)
Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła działalność
kliniczną i naukowo – dydaktyczną, którą kontynuuje do chwili
obecnej. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych
(I stopniem 1991 r., II stopniem 1995 r.) oraz geriatrii (2003 r.)
W 1995 roku odbyła 3 miesięczny staż naukowo – kliniczny
w Klinice Hepatologii i Gastroenterologii w Wyższej Szkole
Medycznej w Hanowerze (Niemcy) pod kierunkiem prof. M. P.
Mannsa.
W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych.
W 1999 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk
medycznych w zakresie medycyny, w specjalności choroby
wewnętrzne. W 2009 roku uzyskała tytuł profesora nauk
medycznych.
Od 2004 roku jest ekspertem Państwowej Komisji
Akredytacyjnej. Od 01.01.2020 roku do 31.12.2023 została
powołana na członka PKA przez zespół medyczny Ministra Nauki
i SzkolnictwaWyższego.

Paweł Kolczyński

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 25 lipca
2018 r.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych
Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów
Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim
i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Radca Prawny,
członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
w latach 2012-2016 oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie w kadencjach 2016–2020
i 2020 -2024. W okresie 2016-2018 prezes zarządu Funduszu
Rozwoju Spółek S.A.
Wieloletni nauczyciel akademicki Kolegium Nauk
Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, SWPW
w Płocku i PWSZ w Płocku.



Mateusz Kopaczyński

Koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ.
Od wielu lat zaangażowany w samorządność studencką jako
m.in. reprezentant studentów w organach i ciałach uczelni
odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz szeroko pojęte
sprawy studenckie. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia
narzędzi oceny oraz opracowań wsparcia i motywowania
studentów. W swojej działalności skupia się przede wszystkim
na tematyce praw studenta, dydaktyki i rozwoju szkolnictwa
wyższego w Polsce.
Na co dzień student V roku prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim.

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Profesor matematyki na Uniwersytecie Warszawskim,
Przewodniczący Rady Głównej Nauki I Szkolnictwa Wyższego.
Przewodniczący Zespołu Ekspertów Matematycznych badania
OECD PISA, członek Technical Advisory Board w Banku
Światowym ds. systemów edukacji.
Były wiceminister w MEN (2007-2009) oraz w MNiSzW (2010-
2012), ekspert w Brookings Institute w programie Millions
Learning (Washington DC), ekspert Banku Światowego
ds. edukacji w Kolumbii, Peru, Brazylii, Gruzji i Bułgarii.

dr hab. Barbara Marcinkowska

W 1991 r. ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna
w WSPS w Warszawie (dzisiejsza Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej). W 1995 r. uzyskała
stopień doktora, a 2014 r. stopień doktora habilitowanego
w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół
dwóch obszarów: edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim oraz osób ze sprzężoną
niepełnosprawnością; przygotowanie kandydatów do zawodu
nauczyciela.
Przez wiele lat łączyła pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną
nauczyciela akademickiego z praktyką pedagogiczną
nauczyciela-terapeuty. Pełniła wiele funkcji związanych
z procesem kształcenia (między innymi: prodziekana ds. studiów
stacjonarnych, prodziekana WNP ds. kształcenia, pełnomocnika
Rektora APS ds. organizacji kształcenia oraz prorektora
ds. kształcenia). W 2020 r. została wybrana na Rektora APS
na kadencję 2020-2024. Pełni funkcję przewodniczącej
Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (kadencja 2020-
2024).



Joanna Maruszczak

Obecnie członkini Rady Wykonawczej PSRP, kierująca pracami
Komisji ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia.
Reprezentantka PSRP w European Students’ Union (ESU),
a od marca przedstawicielka studentów w składzie Rady
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Od października 2019 roku jest ekspertką ds. studenckich
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Swoje doświadczenie zdobyła
pełniąc przez blisko dwa lata funkcję Przewodniczącej
Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz reprezentując studentów w licznych gremiach
tj. Senacie czy Radzie Uczelni. W tym czasie była zaangażowana
w prace przy konsorcjum EPICUR w ramach Uniwersytetu
Europejskiego.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, profesor tytularny
specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej
organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje
się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze
szkolnictwa wyższego. Jest Dyrektorem Centrum Badań
Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem Komisji
ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, członkiem EFMD
Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz
członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej
Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International
Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18
był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji.
W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo-i polskojęzycznych
rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych
m.in. w: Cambridge University Press, Emerald Publishing,
Routledge, European Management Journal, Business Horizons,
Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz
redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing –
planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego
przez Polską Akademię Nauk.
W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego
funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej.. Jest także
koordynatorem programu Koźmiński MBA Cyfrowa
Transformacja oraz studiów podyplomowych związanych
z gospodarką cyfrową: Marketing Internetowy, Handel
elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer
Przemysłu 4.0.

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020 oraz 2020-
2024, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego
w latach 2012-2016. Ukończył studia na kierunku mechanika
i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Politechniki Śląskiej w 1987 roku. W 1994 roku obronił
z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa
i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną, także
z wyróżnieniem, w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie
nauk technicznych.
Jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień
dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez
zastosowanie metod numerycznych w analizie
stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów
hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów
wojskowych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180
publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach
konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii
naukowych oraz 2 skrypty. Był kierownikiem i wykonawcą
projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi
należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju
Kardiochirurgii i instytucjami naukowobadawczymi. Kierował 16
projektami naukowymi.
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich (KRASP).



dr hab. inż. Agnieszka Misztal

Jest absolwentką Politechniki Poznańskiej. W 2006 r. obroniła
doktorat w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a w 2016 r. uzyskała
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
i obecnie jest profesorem uczelni.
W latach 2016-2020 pełniła funkcję prodziekana ds. kształcenia
stacjonarnego Wydziału Inżynierii Zarządzania PP, pełniąc przy
tym liczne funkcje dodatkowe. Od 2012 r. jest aktywnym
członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Zeszyty Naukowe
Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie,
a w 2020 r. została jego redaktorem naczelnym. Naukowo
specjalizuje się w zarządzaniu jakością i inżynierii jakości.
Jest recenzentem kilku czasopism polskich i zagranicznych,
członkiem rad naukowych cyklicznych konferencji, a także
recenzentem wniosków badawczych. Była członkiem zespołu
lub kierownikiem w kilku projektach badawczych lub
dydaktycznych, a także zleceń z przemysłu. Jest autorem
kilkudziesięciu publikacji. Od 1 września 2020r. pełni funkcję
prorektora ds. studenckich i kształcenia Politechniki Poznańskiej.

dr inż. Jarosław Niedojadło

Rektor PWSZ w Elblągu. Jest absolwentem Politechniki
Gdańskiej (1986). Stopień doktora nauk technicznych,
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, uzyskał na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w 1995 roku. W latach
1996-2000 pełnił funkcję kierownika Oddziału Wydziału
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Elblągu.
W latach 1997-1998 był członkiem Komitetu Założycielskiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Po utworzeniu Uczelni pełnił w niej funkcje: dyrektora Instytutu
Politechnicznego (1998 - 2020), prorektora ds. kształcenia (2002
– 2007), a od roku 2020 pełni funkcję rektora.
W latach 2016-2020 był członkiem Specjalnego Zespołu
Ekspertów oraz przewodniczącym Zespołu Doradczego,
powołanym przez MNiSW, w ramach projektu pt. „Program
praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach
Zawodowych”. Jest współautorem merytorycznych podstaw
pilotażowych praktyk zawodowych, przetestowanych w 35
uczelniach oraz modelowego programu praktyk zawodowych
dla studiów o profilu praktycznym.
.

prof. dr hab. inż. Celina Olszak

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Stypendystka: Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie
Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch
Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu
Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney
w Australii.
Zainteresowania naukowe: projektowanie i wdrażania
systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacja
przedsiębiorstw, gospodarka cyfrowa, systemy wspomagania
decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania
twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, Big data.
Osiągnięcia naukowe: autorka, współautorka lub redaktorka
ponad 350 publikacji, w tym 15 monografii, które są
przedmiotem licznych cytowań. Kierownik lub wykonawca
kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno
międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze
konkursów.
Członkostwo: Członek Prezydium KRASP (Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich), przewodnicząca Komisji ds.
Infrastruktury Informatycznej KRASP, członek KRUE (Konferencji
Rektorów Uczelni Ekonomicznych), członek KRPUT (Konferencja
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych), członek Komitetu
Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, oraz wielu innych
organizacji i towarzystw naukowych.



Jarosław Olszewski

Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych
Zwierząt z Kliniką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
wWarszawie.
Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
przewodniczący Warszawskiego Porozumienia Doktorantów
(2019-2020), członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej
SGGW, członek Rektorskiej Komisji Dyscyplinarnej
ds. Doktorantów, członek Zespołu ds. Założeń Strategii SGGW.

dr hab. Krzysztof Polkowski

Artysta i nauczyciel akademicki.
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w kadencji 2016-
2020 oraz 2020-2024. Wiceprzewodniczący Konferencji
Rektorów Uczelni Artystycznych w kadencji 2020-2024.
Wiceprzewodniczący Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego w kadencji 2020-2024. Dziekan Wydziału
Malarstwa ASP w Gdańsku w kadencji 2012-2016. Pełnomocnik
Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji 2011-2012.

Dominik Postaremczak

Socjolog i doradca zawodowy z wykształcenia. Pasjonat
eksploracji i analizy danych oraz przetwarzania ich na użyteczne
informacje. Szkoleniowiec i wykładowca w zakresie socjologii
gospodarki, metod i technik badawczych, design research.
Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji badań
z zastosowaniem zarówno standardowych, jak i nowatorskich
metod i technik. Od 2010 roku zajmuje się tematyką
dostosowywania się do zmian przedsiębiorstw,
unowocześniania szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz
zwiększania efektywności form aktywizacji zawodowej.
Jest członkiem zespołów projektujących usługi i procesy.
Współpracuje z firmami badawczymi, konsultingowymi
i reklamowymi, a także organizacjami pracodawców i szkołami
wyższymi. Zajmuje się również tematyką HR, rozwoju
zawodowego i personalnego. Od 2015 roku współpracuje
z Polską Komisją Akredytacyjną jako ekspert reprezentuj



dr hab. Maria Próchnicka

Pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego związana
z kierunkiem zarządzanie informacją. Zainteresowania badawcze
obejmują projektowanie systemów informacyjnych, zachowania
użytkowników informacji, zarządzanie informacją w nauce.
Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu dydaktyką
oraz w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim przez wiele lat (2008-2016)
brała aktywny udział w działaniach na rzecz zapewnienia
i doskonalenia jakości, w tym jako pełnomocnik Rektora UJ
ds. doskonalenia jakości kształcenia.
Od 2012 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2016
Sekretarz PKA.

Anna Rutz

Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prezeska Fundacji Elektrownia Inspiracji. Od 16 września 2020
Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
przy KRASP.
Absolwentka programów „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności oraz International Visitors Leadership
Program Departamentu Stanu i Ambasady USA w Polsce,
którego temat przewodni brzmiał „Social changes through
sport”.
Ekspertka w zakresie dostępności architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnej szkolnictwa wyższego do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami i dodatkowymi potrzebami
edukacyjnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu równego
traktowania i uniwersalnego projektowania usług edukacyjnych
szkolnictwa wyższego.
Pomysłodawczyni i główna organizatorka Forum Uczelnianych
Pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnościami skupiającego
osoby zaangażowane w polskich szkołach wyższych w proces
stwarzania warunków kształcenia studentom i doktorantom
z różnymi ograniczeniami sprawności.
W latach 2016-2020. członkini komisji ekspertów ds. osób
z niepełnosprawnością w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

.

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
Statystyk - absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Ma przeszło
dwudziestoletnie doświadczenia analityczne jako ekonomista
lub główny ekonomista w sektorze finansowym. Pracował
w Banku Handlowym w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska,
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Ma też
doświadczenie w zarządzaniu. Był prezesem zarządu Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnym za analizy
makroekonomiczne, zarządzanie długiem publicznym i rozwój
rynku finansowego. W życiu zawodowym i prywatnym
za najważniejszą uważa ciekawość świata, a w jej realizacji -
jeszcze od czasów licealnych (IX LO Hoffmanowej w Warszawie)
– za najporęczniejsze uznaje matematykę, geografię i historię.
Muzyki słucha raczej ciężkiej.



dr hab. Dariusz Surowik

Autor ponad 50 prac naukowych, m.in. w czasopismach ERIH
(The European Reference Index for the Humanities ). Referent
wielu konferencji w kraju i za granicą, członek komitetów
programowych i organizacyjnych konferencji krajowych.
Przewodniczył obradom sesji naukowej w VI European Congress
of Analytical Philosophy. Stypendysta International Center for
Computational Logic (Technische Universität Dresden, 2005 r.).
Członek American Mathematical Society, The Association for
Symbolic Logic oraz European Network for Social Intelligence
(SINTELNET). Wykonawca w czterech grantach badawczych
Z PWSIiP w Łomży związany od 2005 r., jako wykładowca,
Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a od
2017 roku Rektor tejże uczelni. Aktywny członek: Polskiego
Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, Łomżyńskiego Towarzystwa
Naukowego im. Wagów, „FILOMATH” Fundacji Na Rzecz
Rozwoju Matematyki i Informatyki, Polskiego Towarzystwa
Informatycznego. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym
Krzyżem Zasługi.

dr hab. inż. Anna Timofiejczuk

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego
Politechniki Śląskiej. Obszar zainteresowań naukowych
obejmuje m.in.: diagnostykę techniczną, analizę sygnałów
i obrazów, zastosowania sztucznej inteligencji, a także
technologie Przemysłu 4.0.
W 2018 r. wraz z zespołem opracowała koncepcję i utworzyła
na Śląsku pierwsze w Polsce centrum kompetencji Przemysłu
4.0 oraz infrastrukturę dydaktyczną, pozwalającą na
demonstrowanie technologii Przemysłu 4.0. W 2015 r.
opracowała program i utworzyła na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym studia dualne, a także jest pomysłodawcą
i organizatorem pierwszej w Polsce konferencji poświęconej
edukacji dualnej, Edual – kształcenie dualne na potrzeby
Przemysłu 4.0. W 2019 r. została członkiem Zespołu
Konsultacyjnego Projektu Platforma Przemysłu Przyszłości MPiT.
W 2018 r. została powołana do rady ds. motoryzacji
z uwzględnieniem elektromobilności, powołanej przez Ministra
PiT. Jest także członkiem rady programowej Klastra Automotive
& Advanced Manufacturing. W latach 2016 – 2017 była
członkiem 4.Grupy Roboczej ds. kształcenia, kompetencji
i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 Zespołu ds.
Transformacji Przemysłowej.

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Językoznawca, lekarz neurolog, specjalista z neurologii
i rehabilitacji medycznej, psycho- i neurolingwista. Stypendysta
Instytutu Psychologii MGU w Moskwie u prof. A. Łurii, twórcy
światowej neuropsychologii. Staże naukowe w ośrodkach
neuropsychologicznych w Paryżu, Marsylii, Rzymie i Kolonii.
Autor przeszło 250 publikacji naukowych, w tym 5 książek,
promotor 53 doktoratów.
W spektrum badań szeroko rozumiana komunikacja
międzyludzka w ujęciu rozwojowym, klinicznym, społecznym.
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa
Neuropsychologicznego. Pełnił obowiązki przewodniczącego
zespołu ekspertów nauk społecznych kolejnych Ministrów Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, były członek Centralnej Komisji ds.
Tytułu i Stopni Naukowych. Przewodniczący Konferencji
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, rektor Ateneum-Szkoły
Wyższej w Gdańsku.
Za działalność na rzecz szkolnictwa wyższego odznaczony
kolejno Złotym, Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem OOP.



dr hab. Krzysztof Wasilewski

Medioznawca i politolog; od września 2020 r. prorektor
ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej, kierownik Katedry
Studiów Regionalnych i Europejskich Wydziału
Humanistycznego PK; członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni
Technicznych (KAUT) z ramienia Politechniki Koszalińskiej;
stypendysta m.in. Roosevelt Study Center (Middelburg,
Holandia), John F. Kennedy Institute for North American Studies
(Berlin, Niemcy), Cambridge University (Wielka Brytania),
University of Michigan (Ann Arbor, USA) oraz Narodowego
Centrum Nauki.
Naukowo zajmuje się badaniem dyskursu politycznego, polityką
historyczną oraz wielokulturowością.

prof. dr hab. Joanna Wójcik

Literaturoznawczyni, zajmuje się historią i teorią literatury XX
i XXI wieku, w szczególności poezją nowoczesną oraz
współczesną twórczością poetycką kobiet. Autorka m.in.
książek: „Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji
nowoczesnej (Poznań 2010), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki,
interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016), Przymiarki
do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań
2016), współautorka i redaktorka Stulecia poetek polskich.
Przekroje – tematy – interpretacje (Kraków 2020).
Od 2020 r. prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2016-2019
prodziekan ds. studenckich na Wydziale Filologii Polskiej
i Klasycznej. Od 2013 roku ekspertka Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020–2024, Dziekan
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w latach 2012–2016
i 2016–2020, Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej
w latach 2004–2016. Członek zespołu przygotowującego wniosek
o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej
(2018–2019) w ramach programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza”.
Jego zainteresowania badawcze i konstrukcyjne sytuują się na
pograniczu elektroniki i fizyki – dotyczą elektroniki jądrowej, głównie
konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych
stosowanych w badaniach radiacyjnych. Jego pasją są również badania
w obszarze inżynierii biomedycznej w tym: zastosowania
rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, techniki obrazowania
medycznego, zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.
Nawiązał trwałą współpracę z Europejską Organizacją Badań Jądrowych
CERN w Genewie, której jest członkiem od 1989 r. Kierowany przez
niego zespół badawczy brał udział w budowie i realizacji
eksperymentów NMC, SMC i COMPASS, w zakresie konstrukcji
detektorów i układów elektronicznych oraz tworzenia narzędzi analizy
danych eksperymentalnych. W 2007 r. włączył się w realizację
eksperymentu fizyki neutrin T2K (Tokai, Japonia), którego osiągnięcia
przyczyniły się do nagrody Nobla dla prof. Takaaki Kajity w 2015 r.
W latach 2012–2016 brał udział w eksperymencie ICARUS (Gran Sasso,
Włochy).
Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych
opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal
Citation Reports (JCR) Science Edition, a także kilkunastu raportów
technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Autor wielu
ekspertyz i kierownik 24 projektów badawczych, 3 konstrukcyjno-
wdrożeniowych oraz uczestnik 22 innych.



Marcin Czaja

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie
Edukacji i Nauki.

Kewin Lewicki

Przewodniczący Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu
Studentów RP.


