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Podsumowanie spotkania EDAMBA 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W dniach 6–8 września 2009 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się 
coroczny zjazd oraz walne zgromadzenie organizacji EDAMBA (European Doctoral Pro-
grammes Association in Management and Business Administration). EDAMBA zrzesza 
uczelnie, które nie tylko zapewniają wysoko oceniane programy studiów doktorskich, 
ale są także zainteresowane ciągłym udoskonalaniem swojej oferty w tym zakresie.

Organizatorem zjazdu była prof. dr hab. Marianna Strzyżewska-Kamińska. W skład 
komitetu organizacyjnego weszły ponadto: mgr Elżbieta Włodyka, mgr Karina Bark, dr 
Lidia Danik oraz mgr Honorata Nyga-Łukaszewska. Instytucjonalnym organizatorem 
było Kolegium Gospodarki Światowej. Gośćmi seminarium było 35 naukowców repre-
zentujących uczelnie europejskie i pozaeuropejskie. Konferencję poprzedziło walne zgro-
madzenie EDAMBY, w którym uczestniczyła prof. dr hab. Marianna Strzyżewska-Ka-
mińska, wybrana wiosną tego roku na członka Komitetu Wykonawczego EDAMBY.

Konferencja została otwarta przez panią prorektor SGH prof. dr hab. Elżbietę Ka-
wecką-Wyrzykowską, która powitała gości oraz przestawiła programy doktoranckie 
obecne w ofercie SGH. Dzięki wykładowi mgr Tomasza Ruska uczestnicy konferencji 
mieli możliwość zapoznania się z historią SGH, a prof. dr hab. Ryszard Rapacki przy-
bliżył transformację ekonomiczną Polski. Prof. dr hab. Ewa Chmielecka omówiła prze-
bieg procesu bolońskiego w Polsce, a mgr Elżbieta Fronberg-Stokłuska zwróciła uwagę 
na problematykę mobilności studentów i naukowców.

Motywem przewodnim konferencji była problematyka internacjonalizacji studiów 
doktorskich. W nawiązaniu do tematu swoje wystąpienia zaprezentowali: dr Tho-
mas Ekman Jørgensen (Kierownik ds. CDE, European University Association) oraz 
prof. Dimitri s Assimakopoulos (Grenoble Ècole de Management) i Katarzyna Zduń-
czyk (Newcastle University Business School). Tematyka ta została pogłębiona podczas 
dyskusji panelowej prowadzonej przez wiceprezydent EDAMBY dr Maj-Britt Hedvall 
(Hanken School of Economics). Jedna z sesji poświęcona została problemowi doktoratu 
europejskiego. Doświadczeniami i przemyśleniami na ten temat dzielili się prof. Tore 
Kristensen (Copenhagen Business School), prof. Raymond A. Hackney (Brunel Univer-
sity) oraz dr Thomas Jørgensen (Council for Doctoral Education, European University 
Association).



Z życia naukowego202

Konferencja stała się także okazją do zaprezentowania prac doktorskich nagrodzo-
nych przez EDAMBĘ w 2009 r. oraz do wręczenia nagród ich autorom. Prezentowały się 
również dwie uczelnie ubiegające się o członkowstwo w EDAMBIE: Bentley University 
oraz Mykolas Romeris University. Nie zabrakło także dyskusji naukowej, którą zainspi-
rował wykład prof. Barbary Czarniawskiej (University of Gothenburg) New Plots Badly 
Needed in Finances. 

Na zakończenie konferencji omówiono działalność EDAMBY w 2008 r. oraz zapre-
zentowano plany na przyszłość. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zimowej szkole 
dla promotorów oraz letniej szkole dla doktorantów, organizowanym corocznie przez 
EDAMBĘ.

Konferencja okazała się wielkim sukcesem SGH. Została bardzo wysoko oceniona 
przez jej uczestników, co potwierdzają liczne podziękowania i wyrazy uznania przesłane 
na ręce prof. dr hab. Marianny Strzyżewskiej-Kamińskiej. Tegoroczny zjazd EDAMBY 
uznano za wyjątkowy ze względu na świetną organizację zarówno części merytorycznej, 
jak i programu socjalnego. 
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