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INFORMACJA O WYKŁADOWCACH
dr hab. Beata Majecka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Profesor w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z
funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich zachowaniami rynkowymi, a także problemami, które stawia
przed organizacjami gospodarczymi współczesny świat. Nagradzana kilkukrotnie przez Rektora UG za
działalność dydaktyczną, organizacyjną oraz naukową, m.in. w 2008 roku otrzymała nagrodę Rektora
Uniwersytetu Gdańskiego zespołową stopnia I za monografię pt.: Efektywność gospodarki opartej na
wiedzy. Teoria i praktyka, w której była autorem kilku rozdziałów oraz współredaktorem. Od 1998 roku
jest zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w którym na przestrzeni lat
pełniła i pełni szereg funkcji, obecnie Sekretarza Generalnego PTE przy Zarządzie Krajowym oraz
wiceprezesa Oddziału w Gdańsku.
Wybrane publikacje:
B.Majecka (współautorka), The research study on principles of drivers' behaviour in the labour market
of road transport in Poland. Deconstruction of I. Ajzen and M. Fishbein Model, /w:/ New research
trends in transport sustainability and innovation: TranSopot 2017 conference, red. M.Suchanek,
Springer Proceedings in Business and Economics Cham: Springer International Publishing, 2018.
B.Majecka (współautorka), Analysis of attitude differences of professional drivers in light of
occupational change intention, /w:/ Challenges of urban mobility, transport companies and
systems, red. M.Suchanek, Springer Proceedings in Business and Economics Cham: Springer
International Publishing, 2019, ss.233-245.
B.Majecka (współautorka), (Po)pandemiczne trendy na rynku nieruchomości – debata”, „Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2020, nr 4(91), ss.101-118.

dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Profesor w Katedrze Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Specjalizuje się w badaniach nad przedsiębiorczością, kapitałem ludzkim, innowacjami, kapitałem
relacyjnym i finansami behawioralnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej
jako konsultant i współwłaściciel agencji badawczej. Jest autorem ponad 100 artykułów, raportów z
badań i innych publikacji, w tym podręczników i monografii.
Wybrane publikacje:
M.Szczepaniec, Makroekonomia: przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
M.Szczepaniec (współautor), The role of virtual space in ensuring ‘fair access’ to banking services –
results of empirical research conducted in the Polish SME sector, “Europa XXI”, 2019, vol.39,
ss.21-39.
M.Szczepaniec (współautor), Znaczenie juana chińskiego w międzynarodowym systemie walutowym i
finansowym – ewolucja w latach 2009-2019, /w:/ Czas Smoka: fenomen przemian chińskiej
gospodarki: spojrzenie z zewnątrz, red. W.Bizon, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2020, ss.135-162.

dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
Kierownik Katedry Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes
zarządu spółki z branży IT. Autorka licznych publikacji naukowych: książek, rozdziałów w książkach,
artykułów w czasopismach międzynarodowych oraz współautorka podręczników. Prezentowała swoje

badania naukowe na wielu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. Recenzuje artykuły dla
miedzynarodowych czasopism naukowych m.in. "Regulation and Governance", "Economic Research"
oraz "Economics and Sociology". Jest koordynatorką współpracy międzynarodowym ze
stowarzyszeniem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Wydziale Ekonomicznym
UG. W 2011 r. otrzymała Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za pracę
doktorską. W 2015 r. została wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie „Nauczyciel Roku”
im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
Wybrane publikacje:
A.Blajer-Gołębiewska, Financial risk information avoidance, “Ekonomska Istrazivanja-Economic
Research” 2018, vol.31, nr 1, ss.521-536.
A.Blajer-Gołębiewska (współautorka), Leading behavioral characteristics and investors’ decisions: an
experimental approach, /w:/ Sustainable leadership for entrepreneurs and academics, red.
W.Strielkowski, Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK), 2018, ss.213-224.
A.Blajer-Gołębiewska, Reputacja przedsiębiorstwa a zachowania inwestorów giełdowych: podejście
eksperymentalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

dr Ewa Ignaciuk
Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach
1996-1997 zastępca dyrektora Studium Finansów przy Towarzystwie Edukacji Bankowej. W latach
1998-2000 współpracownik Nord Controlling w Gdańsku. W latach 2003-2005 właściciel
przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego. W latach 2009-2014 członek Rady Nadzorczej przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Gdańsku. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Start Up.
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.
Autorka wielu publikacji i artykułów z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy.
Zainteresowania badawcze: społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,
controlling personalny, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.
Wybrane publikacje:
E.Ignaciuk (współautorka), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”
2016, nr 13.
E.Ignaciuk (współautorka), Nędza – afront wobec godności człowieka. Problem jednostki czy
wspólnoty? „Pieniądze i Więź” z 2019, vol.22, nr 3(84), ss.21-28.
E.Ignaciuk (współautorka), Zrozumieć ubóstwo, /w:/ Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach
społeczno-ekonomicznych, red. B.Danowska-Prokop i A.Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, ss.11-17.

dr Sylwia Machowska-Okrój
Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykładaniu ekonomii i finansów na UG i innych
uczelniach. Wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. Autorka
artykułów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Pełni funkcję rzecznika Dziekana ds. ryzyka na Wydziale Ekonomicznym, jest członkiem Rady
Programowej oraz pełni funkcję opiekuna doktorantów w zakresie przygotowania ich do prowadzenia
zajęć dydaktycznych a także pełniąc rolę tutora prowadzi tutoring na Wydziale. Członek Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i
Młodych Naukowców. Prowadzi zajęcia z Mikroekonomii, Ekonomii menedżerskiej oraz Finansów i
rachunkowości.

Wybrane publikacje:
S.Machowska-Okrój, Economic openness versus economic growth: a correlation study in long-term and
short periods based on a selection of European Union countries, “Horyzonty Polityki”, 2016,
część 7, nr 21.
S.Machowska-Okrój, Empiryczna analiza zależności między otwartością gospodarki a wzrostem
gospodarczym na przykładzie Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, 2017, nr 489.
S.Machowska-Okrój, Zobowiązania przedsiębiorstw w kontekście ich opóźniania i niespłacania
W: Wybrane zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania finansami / Markiewicz
Magdalena, Borowicz Aleksandra (red.), 2020, Warszawa, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa,
s.17-29, e-book.

