Profesor Tomasz Szapiro
 wszechstronne wykształcenie oraz interdyscyplinarny
i międzynarodowy dorobek naukowy, dydaktyczny i
organizacyjny – także w obszarze procesów kształtowania
edukacji
 bogate doświadczenie (także międzynarodowe) w organizacji
procesów dydaktycznych, prowadzeniu zajęć ze studentami i
we współpracy z biznesem
Wykształcenie:


magister fizyki (UW), doktor matematyki (PAN), doktor
habilitowany (SGH) i tytularny profesor nauk
ekonomicznych

Role zawodowe:






rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, w Instytucie Ekonometrii, w
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
profesor w międzyuczelnianym Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji – od
ponad dekady działającym na rzecz środowiska akademickiego, który m.in. zainicjował
projekt akredytacji, kosztów kształcenia i opublikował pięćdziesiąt zeszytów
tematycznych poświęconych w znacznej części problemom edukacji
Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business
Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA

Role naukowe:










członek Rad Naukowych w SGH (w Kolegium Analiz Ekonomicznych), na Uniwersytecie
Warszawskim (w Instytucie Studiów Społecznych) oraz w PAN (w Instytucie Badań
Systemowych), a także Rad Programowych w Festiwalach Nauki
uczestnik (prezentacja, moderacja i przewodniczenie sesjom) i organizator konferencji
naukowych w kraju i za granicą. Wielokrotny recenzent wniosków o finasowanie
projektów naukowych, stypendiów i nagród oraz artykułów dla międzynarodowych
periodyków naukowych
uczestnik indywidualnej międzynarodowej współpracy naukowej (m.in. Belgia, Kanada,
USA, Wielka Brytania) zwieńczonej artykułami i innowacjami w dydaktyce
przewodniczący Stypendialnej Kapituły „Polityki” i ministerialnego interdyscyplinarnego
zespołu ds. stypendium dla młodych naukowców
wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
wykładowca w na Carleton University i na University of Ottawa w Kanadzie
promotor (piętnastu wypromowanych doktorów, ponad dwustu magistrów), wieloletni
opiekun koła naukowego

Badania:



problematyka badań: metody analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu, negocjacje,
zarządzanie procesami edukacyjnymi, ekonomia prywatności
dorobek: autor/współautor sześciu książek, współ-redaktor naukowy tomu Annals of
Operations Research (lista filadelfijska) i ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych
zamieszczanych m.in. na liście filadelfijskiej

Unowocześnianie procesu kształcenia:






dziekan (przez dwie kadencje) i współtwórca Studium Dyplomowego w SGH, jednostki,
która pierwsza w Polsce wprowadziła w pełni zindywidualizowany proces kształcenia,
system punktów kredytowych, elektroniczne rozliczanie i inne nowatorskie rozwiązania
dotyczące około czterech tysięcy studentów
kierownik zespołu ekspertów budującego zasady ratingu programów MBA; ekspert
europejskiej akredytacji EPAS prestiżowej European Foundation for Management
Development (EFMD) skupiającej światowe szkoły biznesu; członek zespołu
przygotowującego raport akredytacyjny SGH dla akredytacji CEEMAN
autor kilkudziesięciu publikacji i proszonych referatów na edukacyjnych konferencjach
środowiskowych; m.in. dwa wysokobudżetowe wieloletnie projekty dotyczące ścieżek
edukacyjnych absolwentów uczelni ekonomicznych oraz procesów decyzyjnych
związanych z edukacją; monografie Biogramy edukacyjne i Mechanizmy kształtujące

decyzje edukacyjne
Projekty:





kierownik międzynarodowych projektów o dużym budżecie (PHARE, HESP, PALP),
koordynator zespołów w projektach unijnych (ALIPRO, TAMI)
współpraca we wspólnych przedsięwzięciach merytorycznych i zorientowanych na
potrzeby studentów z Commerzbank, Ernst&Young, McKinsey, BCG, ERA
ekspertyzy dla MNiSW, Ministerstw Finansów i Gospodarki
niezależny członek Rady Nadzorczej Aviva (Commercial Union)

Uznania, nagrody i odznaczenia:






dwie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pięć nagród Rektora SGH za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i w dydaktyce
prestiżowe trzyletnie stypendium "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na badanie
procesów edukacyjnych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej i
technologicznej
prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program za „excellency in teaching”
wyróżnienie słuchaczy w programie Polsko Amerykańskiego program WEMBA

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

