Waldemar GAJDA studia ekonomiczne - magisterskie ukończył na Wydziale Transportu i
Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, a studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i
Ekonomiki Usług tegoż Uniwersytetu. Doktor nauk ekonomicznych – dysertacja została
wyróżniona Nagrodą Główną Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej za najlepszą w
Polsce pracę doktorską w 2000 roku (w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską,
magisterską i inżynierską). Główne zainteresowania oraz wysiłek naukowy skupia na
zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, w tym
szczególnie innowacyjności i zarządzaniu w aspekcie identyfikacji i adekwatnego
wykorzystania instrumentów determinujących funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw,
budową modeli i scenariuszy rozwoju w oparciu o innowacje i występujące w gospodarce
rynkowej instrumenty endo i egzogeniczne.
1. Publikacje na liście filadelfijskiej:
 W. Gajda, i inni, “Innovation in sustainable development: an investigation of the
EU context using 2030 agenda indicators”, “Land Use Policy” 79 (2018) s. 251262 – 40 pkt.
 M. Skibniewski, W. Gajda, L. Ma, L. Wang, „An eco-innovative framework
development for sustainable consumption and production in the construction
industry”, „Technological and Economic Development of Economy” Decision on
Manuscript ID TTED-2018-0151 – 35 pkt.
2. Monografie własne:
 W. Gajda "Innowacyjna budowa scenariuszy strategii rozwojowych" – Oficyna
Wydawnicza WSZ-SW, Warszawa 2016 r., s. 323.
3. Monografie we współautorstwie:
 В. Гайда, B. Заплатинський "Инновации в управлении, образовании и
безопасности" – ЦП «Компринт», Киев 2017. c. 166.
4. Udział w opracowaniach (monografiach) zbiorowych międzynarodowych – 11
monografii (opracowań, rozdziałów) wydanych za granicą.
5. Udział w opracowaniach (monografiach) zbiorowych w Polsce – 49 monografii
(opracowań, rozdziałów) punktowanych wydanych w Polsce.
6. Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych – 4 artykuły między
innymi w MEST Journal i VADYBA Journal of Mamagement.
7. Publikacje naukowe w czasopismach krajowych – 3 artykuły: „Przegląd
organizacji”, „Oeconomia Copernicana”, “Firma i Rynek”.

Liczba zgromadzonych punktów – 312
8. Udział w konferencjach:
1. Aktywny udział w 72 konferencjach (publikacja lub publikacja z wystąpieniem)
aktualnie:
 Udział w 26 zagranicznych konferencjach naukowych (18 wystąpień);
 Udział w 26 międzynarodowych punktowanych konferencjach w Polsce (26
wystąpienia);
 Udział w 20 ogólnopolskich konferencjach naukowych (10 wystąpień);
 Między innymi udział w konferencjach organizowanych przez: Uniwersytet M. Bela
na Słowacji, Uniwersytet N. Tesla w Belgradzie, Uniwersytet w Kłajpedzie, w
Kijowie i w Pradze, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Gdańską,
UMK w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Politechnikę
Częstochowską, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie itd.
9. Projekty badawcze:
 Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce –
uwarunkowania, stan i perspektywy” – opublikowano 2 artykuły własne jako wkład
w przedsięwzięcie badawcze realizowane od 01.01.2008 do 30.06.2010 r.
 Przedsięwzięcie

badawcze

WSZ-SW

pt.

„Profile

kultur

organizacji

w przedsiębiorstwach, na przykładzie wybranych przedsiębiorstw” (12.03.13 –
31.12.13 r.) – wyniki badań opublikowano (we współautorstwie) w monografii
punktowanej i zaprezentowano je na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.
 Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Analiza i ocena systemów utrzymania ruchu
w przedsiębiorstwach przemysłowych, na podstawie wybranych przedsiębiorstw”
(12.03.13 – 31.12.13 r.) – wyniki badań zaprezentowano na Międzynarodowej
Konferencji Naukowej oraz opublikowano je (we współautorstwie) w monografii
punktowanej.
 Własny projekt

badawczy

pt.

„Wykorzystanie

instrumentów

ekonomiczno-

finansowych i organizacyjnych determinujących funkcjonowanie MŚP, na przykładzie
wybranych przedsiębiorstw” – opublikowano 7 punktowanych artykułów w ramach
tego przedsięwzięcia badawczego w tym 5 opublikowano i zaprezentowano na
międzynarodowych konferencjach naukowych (01.09.2013 - 31.11.2014 r.)

 Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. ”Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
w warunkach gospodarki rynkowej” (29.05.15 – 31.12.15 r.) – wyniki badań
zaprezentowano na Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz opublikowano je
(we współautorstwie) w monografii punktowanej.
 Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. ”Wybrane aspekty zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwach” (9.01.16 – 30.06.16 r.) – wyniki badań zaprezentowano
na zagranicznej Konferencji Naukowej.
 Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. ”Badanie jakości w procesach logistycznych”
(5.07.16 – 30.11.16 r.) – wyniki badań zaprezentowano na Międzynarodowej
Konferencji Naukowej.
 Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Innowacyjność małych i średnich
przedsiębiorstw” (1.10.2016 – 1.12.2018 r.) w trakcie realizacji.
 Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Badanie chęci i możliwości partycypacji
pracowników w zarządzaniu” (4.04.2018 – 30.06.2019 r.) w trakcie realizacji.
10. Indeks Hirscha – 3 według Google Scholar Citations

DYDAKTYKA
1.

Podnoszenie własnych kwalifikacji – kursy, szkolenia:
 Związek Banków Polskich – szkolenie dla koordynatorów programu „Nowoczesne
Zarządzanie Biznesem”–18.06.2013 r.
 Związek Banków Polskich – szkolenie dla koordynatorów programu „Nowoczesne
Zarządzanie Biznesem” – 21-22.05.2014 r.
 Uniwersytet Łódzki - szkolenie „Warsztat akademickiej pracy dydaktycznej” –
12.12.2014 r.
 Platforma jakości – szkolenie listopad, grudzień 2015 r. - uzyskanie certyfikatów:
Auditor Wiodących Systemów Zarządzania; Auditor Jakości wg ISO 9001; Specjalista
ds. Zarządzania Ryzykiem.
 Platforma jakości – szkolenie styczeń 2016 r. - uzyskanie certyfikatów: Pełnomocnik
Jakości wg ISO 9001; Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów Ciągłego
Doskonalenia.
 Platforma jakości – szkolenie luty 2017 r. - uzyskanie certyfikatów: Asystent Jakości
wg ISO 9001; Specjalista ds. kontroli jakości; Menedżer jakości.

 Platforma jakości – szkolenie kwiecień 2018 r. - uzyskanie certyfikatów: - Auditor
Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09; Audytor
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:201706.
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szkolenie w ramach projektu „Liderzy
w zarządzaniu uczelnią” – 20-21.09.2018 r.
2.

Udział w programach (europejskich, krajowych):
 Koordynator z ramienia WSZ-SW w organizowanym przez Związek Banków
Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej
InfoMonitor - Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”- od 2012 r –
aktualnie.
 Koordynator z ramienia WSZ-SW w organizowanym przez Związek Banków Polskich
i Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Programie, Bankowość » Finanse »
Samorząd: Wiedza on-line" – od 2012 r. - aktualnie.

3.

Kierowanie projektami z innymi uczelniami, ośrodkami:
 Kierownik Projektu Podyplomowych Studiów „Prawo Zamówień Publicznych”.
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

4.

Udział w radach naukowych czasopism:
 Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej WSZ-SW
 Członek Rady Naukowej Journal of Management „VADYBA” – Litwa.
 Członek Rady Naukowej Czasopisma Naukowego Nadbużańskiej Szkoły Wyższej
w Siemiatyczach.

5.

Członkostwo w organizacjach naukowych (międzynarodowych, krajowych):
 Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – wieloletni
Przewodniczący Koła przy WSZ-SW
 Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

ORGANIZATORSKIE
1.

Stanowiska i funkcje na uczelni:
 Członek Senatu Wyższej Praskiej Szkoły Biznesu w Warszawie
 Członek Senatu WSZ-SW

 Kierownik praktyk studenckich
 Członek Zespołu WSZ-SW ds. Jakości Kształcenia
 Rektor WSZ-SW
Aktualnie:
 Prezydent WSZ-SW - od września 2018 r.
WYRÓŻNIENIA
1. Nagroda Główna Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej za najlepszą pracę doktorską
w Polsce w 2000 roku na „Ogólnopolskim Konkursie na najlepsza pracę habilitacyjną,
doktorską i inżynierską z dziedziny transport”.
2. Brązowy Krzyż Zasługi nadany w 2000 r.
3. Srebrny Krzyż Zasługi nadany w 2005 r.
4. Medal za 25 lecie pracy nadany przez Prezydenta RP.
5. Nagroda J.M. Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej za wysokie
osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w roku akademickim 2012-2013.
6. Nagroda J.M. Rektora Nadbużańskiej Szkoły Wyższej za wkład dydaktyczno-naukowy,
na rzecz rozwoju NSW, badania naukowe oraz znaczenie i ilość publikacji w latach 20122014.

