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K ariera naukowo-dydaktyczna Profesora Hiroyukiego 
Itamiego związana jest z prestiżowym Uniwersy-

tetem Hitotsubashi w Tokio, gdzie na Wydziale Handlu  
w 1967 r. ukończył studia wyższe na poziomie licencjackim,  
a w 1969 r. uzyskał tytuł magistra. 
 W 1972 r. po odbyciu stypendium Fullbrighta obronił 
doktorat na Wydziale Administracji Przemysłowej Car-
negie-Mellon University w Stanach Zjednoczonych, co  
wywarło istotny wpływ na rozwój Jego kariery naukowej 
 i sposób interpretowania zjawisk zachodzących w organiza-
cjach gospodarczych. 
 Trwały i znaczący wkład Profesora Itamiego do światowej 
nauki zarządzania polega na twórczym rozwoju i wzbogace-
niu behawioralnej koncepcji firmy. Profesor wzbogacił teo-
rię behawioralną o kilka ważnych elementów. Zalicza się do 
nich przede wszystkim: opracowanie modelu adaptacyjnego 
zachowania firmy; uwzględnienie warunków niepewności 
w podejmowaniu decyzji; wprowadzenie nowej zmiennej: 
technologii, a także wskazanie na jej rolę jako czynnika dy-
namizującego strategię i modele biznesu.



W pracach Profesora Itamiego istotna jest także koncentra-
cja uwagi na problematyce invisible assets, w tym na kapi-
tale społecznym i intelektualnym jako kluczowych elemen-
tach w procesie zarządzania strategicznego.
 Profesor Hiroyuki Itami może poszczycić się bogatą 
karierą akademicką i znaczącymi osiągnięciami organiza-
cyjnymi. W latach 1973-2008, pracując jako wykładowca 
na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio, przeszedł wszyst-
kie szczeble kariery dydaktycznej, a od roku 1994 do 1996  
pełnił funkcję dziekana na najstarszym, prestiżowym 
Wydziale Handlu. Na uznanie zasługuje również fakt,  
że w latach 1975/1976 oraz w 1982/1983 dwukrotnie 
był profesorem wizytującym w Graduate School of Busi-
ness w Stanford University. Od 2008 r. do chwili obecnej 
pełni funkcję dziekana Graduate School of Management  
of Technology and Science w Tokyo University of Science.
 Do najważniejszych i jednocześnie podsumowujących 
kolejne etapy kariery naukowej Profesora zaliczają się na-
stępujące książki wydane w języku angielskim: Adaptive 
behavior: management control and information analysis 
(1977), Competitive Edge, The Semiconductor Industry 
in the US and Japan (Stanford University Press, 1984),  
Mobilizing Invisible Assets, (Harvard University Press, 1987). 
Na język angielski zostało przetłumaczonych 68 książek, któ-
rych Profesor Itami jest autorem bądź współautorem.
 Światowa pozycja Profesora Itamiego została również 
ugruntowana dzięki systematycznemu upowszechnianiu 
wyników badań w uznanych czasopismach naukowych  
z listy filadelfijskiej, takich jak: „Management Science”, 
„Journal of Accounting Research”, „Japanese Economic 
Studies”, „International Journal of Industrial Organization”, 
„Strategic Management Journal” i „Long Range Planning”.
 Profesor Itami często jest zapraszany do pełnienia za-
szczytnych funkcji publicznych. W całym okresie kariery za-
wodowej pełnił różne funkcje organizacyjne oraz doradcze 
na rzecz instytucji państwowych i korporacji gospodarczych.
 Wyrazem uznania dla działalności naukowej oraz spo-
łeczno-gospodarczej Profesora Itamiego były liczne nagrody 
i wyróżnienia. Dwukrotnie (1978 i 1981) uzyskał zbiorową 
nagrodę za najlepszą w Japonii książkę z zakresu zarządzania 
oraz ekonomii. W 2005 r. decyzją Cesarza Japonii otrzymał 
National Purple Medal of Honor, a ukoronowaniem karie-
ry naukowo-dydaktycznej Profesora Itamiego było nadanie 
Mu od 2009 roku zaszczytnego statusu wykładowcy w ja-
pońskim Pałacu Cesarskim.


