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SPECJALIZACJA NAUKOWA KOLEGIUM GOSPODARKI 
ŚWIATOWEJ 

Kierownik pracy badawczej: dr Grażyna Wojtkowska-Łodej 
oraz: mgr Marcin Kamionek, mgr Agnieszka Kochaniec, mgr Agnieszka 
Kaczyńska, dr Marzena Weresa. 

W ramach omawianego badania powstały 2 opracowania. 
Pierwsze z nich to publikacja, ukazująca się po raz pierwszy (i prezen-

towana w wersji polsko-angielskiej) pod tytułem Wybrane publikacje pracow-
ników Kolegium Gospodarki Światowej 1993-1995, która stanowi prezentacje 
dorobku naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium Gospo-
darki Światowej Szkoły Głównej Handlowej i zawiera wybrane publikacje na 
lata 1993-95. 

Ich tematyka związana jest ściśle ze specjalizacją badawczą Kolegium i 
dotyczy analizy zmian zachodzących w gospodarce światowej i międzynarodo-
wych stosunkach gospodarczych, problemów transformacji systemowej i dosto-
sowań do Unii Europejskiej Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, jak również zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsię-
biorstw. 

Publikacje pracowników Kolegium prezentowane są według następują-
cych działów: 

* Business Communication 
* Ekonomia - w tym procesy transformacji systemowej, 
* Finanse 
* Handel Zagraniczny, 
* Ekonomika przedsiębiorstw - w tym marketing 
* Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne - w tym pro 

blematyka integracji Polski z Unią Europejską 
* Transport oraz Turystyka. 
Niniejsza publikacja stanowiąc prezentację zainteresowań naukowych i 

badawczych pracowników kierowana jest do ośrodków akademickich w kraju i 
zagranicą oraz do współpracujących z Kolegium jednostek administracji pań-
stwowej . 

Drugie opracowanie stanowi uzupełnienie Informatora o Kolegium 
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wydanego w 1994 roku. Obejmuje przedsięwzięcia Kolegium w zakresie proce-
su dydaktycznego, badań naukowych, rozwoju kadry naukowej, współpracy z 
zagranicą oraz działań związanych z obchodami 90-lecia Szkoły Głównej Han-
dlowej. 

Na uwagę zasługuje uruchomienie w ramach realizowanego już pro-
gramu pod nazwą Inicjatywa Akademicka Wschód - IAW „ścieżki dydaktycznej 
wschodniej", która pozwoli studentom rozszerzyć i pogłębić wiedzę o krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej w sferze biznesu, administracji państwowej i 
gospodarczej. 

Opracowanie obejmuje wykaz aktualnych na rok akademicki 1995/96 
tematów badawczych realizowanych w Kolegium w ramach badań statutowych, 
realizowane granty KBN oraz wykaz konferencji naukowych krajowych i mię-
dzynarodowych, organizowanych przez Katedry i Instytuty Kolegium Gospo-
darki Światowej SGH. 
Wykaz publikacji: 
1. Grażyna Wojtkowska-Łodej i in. Wybrane publikacje Kolegium 

Gospodarki Światowej 1993-1994. Selected Publications of the World Eco-
nomy Faculty Members. 

Warszawa, 1995. s. 40. 
2. Grażyna Wojtkowska-Łodej i in. Inicjatywy Kolegium Gospodarki 

Światowej w roku akademickim 1995/96. Warszawa, 1995. 

Summary 

The Special Research Field of the World Economy Faculty. Initiatives of the 
World Economy Faculty in the Academic Year 1995/96 

The study focused on the World Economy Faculty specialization, i.e.,. the 
international economic relations and the systemic transformation issues. 

The paper presents scientific achievements of the research staff of the 
World Economy Faculty at the Warsaw School of Economics. It covers selected 

publications from the period of1993-95. 
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The second paper entitled "Initiatives of The World Economy Faculty in 
the Academic Year 1995/96" describes the scientific, research, teaching and 
organizational projects of the Faculty. 

Резюте 

Научная снецилизация Коллегии мировой экономики 

Работы в рамках темы исследовании сосредотачивались вокруг 
тематики исследовании Коллегии мировои экономики, т.е. проблематики 
международных экономических отношении, а также проблем системной 
трансформации. 

Работа под заглавием: Избранные публикации работников 
коллегии мировои экономики 1995/96 является презентацией научных 
работ научно-дидактических работников Коллегии и содержит 
избранные публикации за 1993-1995 гг. 

Вторая работа под заглавием: Инициативы Коллегии мировои 
экономики в 1995/96 учебном году содержит актуальные мероприятия 
(начинания) Коллегии в области учебного, исследовательского и 
организационного процесса. 


