JADWIGA KACZMARSKA-KRAWCZAK
tel. 44 732 7400
e-mail: jadwiga.kaczmarska-krawczak @ujk.edu.pl

doktor, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina naukowa - nauki o zarządzaniu i jakości,
rok nadania – 2010, tytuł rozprawy doktorskiej - Procesy restrukturyzacji placówek ochrony
zdrowia i ich wpływ na poprawę efektywności, Wydział Zarządzania, Społeczna Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. CZYTAJ WIĘCEJ…
Dorobek naukowy
Podstawowe kierunki działalności badawczej obejmują problematykę finansowania
i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz organizację systemów opieki zdrowotnej w
Polsce i krajach UE. W szczególności jej zainteresowania dotyczą m.in.:
• reform współczesnych systemów zdrowia,
• wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie finansowania i zarządzania
ograniczonymi zasobami podmiotów medycznych,
• nowych technologii i cyfryzacji na rynku usług medycznych.
Do obszarów badawczych należy również problematyka współpracy międzyorganizacyjnej i
regionalnej płaszczyzny działania firm oraz wpływ innowacyjności na rozwój
przedsiębiorstw, a także finansowanie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.
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Obecnie pełnione funkcji na Uczelni
• Zastępca Kierownika Katedry Zarządzania ds. Kształcenia w Filii UJK w Piotrkowie
Trybunalskim
• Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia (UKK) w Zespole ds. Kadry
Dydaktycznej i Procesu Kształcenia
• Członek Komisji ds. Kształcenia w Filii (KKF)
• Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku
Zarządzanie
• Opiekun praktyk na kierunku Ekonomia od 2016
Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
1. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim w ramach projektu naukowo - badawczego nt.
„Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście
zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie”, Uniwersytet Łódzki, grant G-4,5/2008
Prezydenta Miasta Łodzi.
2. Współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu z
komponentem ponadnarodowym „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik
wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” realizowanym przez Fundację
Uniwersytetu Łódzkiego w okresie 1.10.2011- 30.09.2013 współfinansowanym z
Programu Operacyjnego ”Kapitał Ludzki” w priorytecie VIII „ REGIONALNE KADRY
GOSPODARKI, działanie 8.2 ”Transfer Wiedzy”, poddziałanie 8.2.1. Projekt miał

komponent ponadnarodowy - partnerem zagranicznym był Manchester Institute of
Innovation Research, University of Manchester.
3. Współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu
badawczego nt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim. Raport z
badania 2015” zrealizowanego przez zespół Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu
”Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski-analiza
porównawcza”, w którym analizowano aktualny stan zaangażowanego kapitału
zagranicznego w wybranych województwach, ocenę atrakcyjności inwestycyjnej,
zaangażowanie władz samorządowych w pozyskiwanie kapitału z zagranicy oraz ocenę
sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na tle wszystkich
przedsiębiorstw w badanych województwach. Projekt przeprowadzony został z
udziałem:
− Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
− Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
− Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
− Urzędu Marszałkowskich Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego i
Warmińsko-Mazurskiego
4. Grant na badania własne nr 617338 realizowany w okresie od 2.01.2017r. do
15.07.2019r. pt. „Innowacje w jednostkach ochrony zdrowia”.
5. MINIGRANT na badania własne nr 665010 pt. „Działalność innowacyjna podmiotów w
sektorze ochrony zdrowia” realizowany w okresie od 04.04.2019 do 31.12.2019 r.
6. GRANT REKTORA na badania własne nr 665015 pt. „Przeprowadzenie badań
niezbędnych do złożenia do instytucji zewnętrznej wniosku o finansowanie projektu
badawczego” realizowany w okresie od 04.04.2019 do 31.12.2019 r.
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Udział w grantach dydaktycznych
Współpraca z Instytutem Technologii Eksploatacji - Autorka publikacji edukacyjnych na
temat prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb kształcenia zawodowego
prowadzonego w systemie modułowym dla zawodu technik teleinformatyk, wyd. Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Radom 2007.
Współpraca z przedsiębiorstwem ENGOREM Sp. z o.o na rzecz osiągania nowych
kwalifikacji zawodowych przez uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Pełnienie
funkcji Zastępcy Koordynatora projektu „Kadry dla energetyki - wykształcenie zgodne z
oczekiwaniami rynku pracy”.
Współpraca z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego:
Asystent Koordynatora projektu oraz specjalista ds. sprawozdawczości w projekcie
„Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe
możliwości”.
Specjalista ds. sprawozdawczości w projekcie „Praktyka - podstawą wiedzy o energii
odnawialnej”.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu „Technologie
CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia”.
Zastępca koordynatora projektu w ramach projektu „Programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie-dziś staż, jutro praca” Działanie XI 3 Kształcenie zawodowe,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

− Asystent koordynatora projektu w ramach projektu „Fabryka robotów fabryką wiedzy i
umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach XI Osi priorytetowej Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3
Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020.
− Zastępca koordynatora projektu w ramach projektu „Programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie-dziś staż, jutro praca. Edycja druga” Działanie XI 3 Kształcenie zawodowe,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zastępca koordynatora projektu w ramach projektu „Napęd przyszłości – napędem Twojej
kariery" w ramach działania XI.3 RPO WŁ na lata 2014-2020 współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

