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UCHWAŁA  NR  R.0000.24.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 22 marca 2018 r. 

 

w sprawie 

 

 
nadania godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej 

prof. dr hab. Marii Romanowskiej 

 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu popiera inicjatywę nadania godności doktora honoris 

causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marii Romanowskiej.  

 

§ 2 

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu akceptuje opinię prof. dr hab. Andrzeja Kalety  

o dorobku prof. dr hab. Marii Romanowskiej w związku z procedurą nadania tytułu doktora honoris causa 

Politechniki Częstochowskiej.  

 

 

§ 3 

 

Opinia o dorobku prof. dr hab. Marii Romanowskiej w związku z procedurą nadania tytułu doktora 

honoris causa Politechniki Częstochowskiej stanowi załącznik do uchwały. 

 

 

§ 4 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr R.0000.25.2018 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta        Wrocław, 19 marca 2018 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Katedra Zarządzania Strategicznego 

 

Opinia  

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marii 

Romanowskiej. 

 

Możliwość przygotowania opinii dotyczącej osiągnięć dla potrzeb postępowania o nadanie tytułu 

doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marii Romanowskiej poczytuję sobie za 

zaszczyt. 

Prof. dr hab. Maria Romanowska jest bez wątpienia jednym z największych, niekwestionowanych 

autorytetów w polskim środowisku nauk o zarządzaniu. 

Ocenę osiągnięć naukowych Prof. Marii Romanowskiej rozpocznę od charakterystyki jej dorobku 

naukowego. 

 Publikacje Pani Profesor odegrały wiodącą rolę w kreowaniu kolejnych dziedzin nauk o 

zarządzaniu w Polsce. Jako jedna z pierwszych w naszym kraju badała grupy kapitałowe, opisywała 

alianse strategiczne przedsiębiorstw, nieoceniona jest jej rola w rozwoju polskiego zarządzania 

strategicznego. Profesor Romanowska jako pionier przenosiła na grunt polski wiedzę naukową na temat 

planowania strategicznego, analizy strategicznej, nowoczesnych trendów zarządzania strategicznego; 

ciągle wytycza nowe trendy w badaniach naukowych na temat zarządzania w kryzysie czy 

innowacyjności. 

Bardzo istotną cechą dorobku naukowego Prof. Marii Romanowskiej jest jej szczególna 

aktywność w kreowaniu i organizacji prac zespołowych. Kierowała wyjątkowo dużą liczbą grantów 

badawczych realizowanych w Katedrze, ale i w zespołach międzykatedralnych i międzyuczelnianych. 

Dzięki tym pracom powstały liczne, ważne publikacje oparte na badaniach empirycznych na temat 

zarządzania strategicznego, strategii, strategii konkurencji. Bardzo istotnym efektem tych prac jest 

stworzenie zespołu naukowców rozumiejących się wzajemnie posługujących się wspólnymi metodami 

badań, wykazujących się spójnym dorobkiem, znaczącym w polskich naukach o zarządzaniu, który bez 

wątpienia można określić mianem Warszawskiej Szkoły Zarządzania Strategicznego. 

Wyjątkowa jest też aktywność Prof. Marii Romanowskiej w działaniach organizacyjnych i co 

ważne są to wszystko przedsięwzięcia ściśle powiązane z pracą naukową. Inicjatywy organizacyjne Pani 

Profesor adresowane są zarówno do macierzystej Uczelni jak i do krajowego środowiska naukowego, w 

szczególności nauk o zarządzaniu. 

Zasługą Profesor Marii Romanowskiej jest stworzenie i rozwój kluczowych dla Szkoły Głównej 

Handlowej jednostek naukowych. Początkowo była to Katedra Zarządzania w Gospodarce, a później 

Instytut i Katedra Zarządzania. Dziś trudno wyobrazić sobie tą wiodącą w kraju uczelnię ekonomiczną 

bez tych jednostek. 

Ważnym przejawem działania Pani Profesor na rzecz uczelni było pełnienie funkcji prorektora do 

spraw dydaktyki i studentów w przełomowym dla SGH okresie lat 2005-2007. 
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Szczególna jest aktywność prof. Marii Romanowskiej w działaniach organizacyjnych na rzecz 

rozwoju i integracji krajowego środowiska naukowego. Z inspiracji Pani Profesor i przy aktywnym jej 

udziale zrealizowano wyjątkowe dla polskich nauk o zarządzaniu międzyuczelniane projekty badawcze, 

których rezultatem był między innymi ”Leksykon zarządzania”. 

Trudna do przecenienia jest rola cyklicznych konferencji odbywających się z reguły w 

Kazimierzu, które od lat traktowane są jako „obowiązkowe” miejsce spotkań i wymiany poglądów całego 

polskiego środowiska nauki o zarządzaniu. Podobną rolę, choć w jeszcze szerszym wymiarze wypełniły 

kilkakrotnie organizowane przez Panią Profesor Letnie Szkoły Zarządzania. Trudno byłoby wskazać w 

kraju inicjatywy lepiej integrujące środowisko naukowców zajmujących się zarządzaniem od 

wymienionych powyżej, a ściśle skojarzonych z nazwiskiem Prof. Romanowskiej. 

Bardzo znacząca jest rola Prof. Marii Romanowskiej w Komitecie Nauk o Zarządzaniu, w 

składzie którego jest od kilkunastu lat, pełniąc funkcję członka prezydium. Równie znacząca jest jej rola 

w rozwoju stowarzyszenia TNOiK, za co została odznaczona Złotą Odznaką TNOiK i medalem im. 

Karola Adamieckiego. 

Prof. Maria Romanowska należy do wąskiego grona osób najbardziej zaangażowanych w rozwój 

kadr naukowych w naukach ekonomicznych w Polsce. Wypromowała 20 doktorantów, opracowała 20 

recenzji doktorsk8ich, 102 opinie w przewodach w postępowaniach habilitacyjnych, 9 opinii na temat 

wniosków profesorskich, kilkadziesiąt opinii dla Prezydium CK dotyczących odwołań. Pełniła funkcję 

przewodniczącego kilkudziesięciu komisji habilitacyjnych.  Wyrazem uznania środowiska naukowego 

dla jej wyjątkowej pozycji w promowaniu kadr i ocenach dorobku naukowego jest powoływanie prof. 

Marii Romanowskiej do Centralnej Komisji d.s. Stopni i tytułów przez 3 kadencje i powierzenie jej roli 

zastępcy przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej w kadencji bieżącej. 

Z całą pewnością można stwierdzić, że Pani Profesor Maria Romanowska odegrała znacząca rolę 

w awansach naukowych zdecydowanej większości osób tworzących dziś środowisko nauk o zarządzaniu 

w Polsce, stając się ważnym kreatorem tego gremium. 

Równolegle Prof. Maria Romanowska od bardzo wielu lat pełni rolę eksperta i recenzenta 

najpierw KBN, a obecnie NCN. W tej roli opiniowała bardzo liczne projekty naukowe, recenzowała 

kilkadziesiąt projektów badawczych i raportów z badań. Wpłynęła w ten sposób znacząco na kierunek 

rozwoju badań naukowych w zakresie zarządzania w Polsce. 

Trudno określić liczbę artykułów, referatów na konferencje, raportów z badań i książek 

zrecenzowanych przez Prof. Marię Romanowską. Powoływali Ją do tej roli organizatorzy konferencji, 

wydawcy, członkowie kolegiów redakcyjnych. Sama zresztą jest członkiem kilku kolegiów redakcyjnych 

i uczestnikiem niezliczonych komitetów i rad naukowych konferencji, do których jest zapraszana jako 

osoba o szczególnym autorytecie. 

Powyższa opinia dotyczy tylko wybranych osiągnięć Prof. Marii Romanowskiej w dziedzinie 

nauki. Już przytoczone fakty pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że są to dokonania wyjątkowo 

znaczące. To one kreują szczególny autorytet i powszechne uznanie Pani Profesor w środowisku polskiej 

nauki. 

Warto również dodać, że o szczególnej pozycji Prof. Marii Romanowskiej, oprócz względów 

merytorycznych, przesądzają jej cechy osobowościowe. Pani Profesor jest Osobą powszechnie 

szanowaną i cenioną, ale jest również powszechnie lubianą w środowisku, co także nie jest bez znaczenia 

dla oceny pozycji naukowca. 

Propozycję Politechniki Częstochowskiej w sprawie nadania Pani Profesor Marii Romanowskiej 

tytułu doktora honoris causa w pełni popieram i uważam za uzasadnioną. 
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Wrocław, 19 marca 2018 roku     Andrzej Kaleta 

 


