
Marianna Strzyżewska-Kamińska,
Honorata Nyga-Łukaszewska

III Międzynarodowe Seminarium
Metodologiczne dla Doktorantów
International Journal of Management and Economics 26, 193-194

2009



III Międzynarodowe Seminarium Metodologiczne 
dla Doktorantów

W dniach 25–26 kwietnia 2009 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło 
się III Międzynarodowe Seminarium Metodologiczne dla Doktorantów przygotowu-
jących rozprawy doktorskie z dyscyplin ekonomia lub zarządzanie. Pomysłodawcą 
i organizatorem tej oraz pierwszych dwóch edycji seminarium była prof. dr hab. Ma-
rianna Strzyżewska-Kamińska, wieloletni kierownik studiów doktoranckich w SGH. 
Instytucjonalnym organizatorem było Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. W seminarium wzięli udział słuchacze studiów doktorskich 
oraz młodzi pracownicy naukowi z wielu polskich ośrodków akademickich.

Tematyka seminarium koncentrowała się na badaniach jakościowych, a w szczegól-
ności – na metodzie badania przypadków i metodzie etnograficznej, które wciąż są mało 
znane i niezbyt popularne wśród polskich naukowców, prowadzących badania z zakresu 
ekonomi bądź zarządzania.

W trakcie seminarium metodologicznego odbyły się wykłady naukowców z reno-
mowanych ośrodków europejskich i polskich, wśród nich byli:
• prof. Steven Procter, dyrektor ds. badań naukowych z uniwersytetu w Newcastle; 

profesor wykładający na wielu uczelniach we współpracy z British Academy of Ma-
nagement, członek jury przyznającego nagrody EDAMBA dla wyróżnionych prac 
doktorskich: prof. S. Procter omówił organizację studiów doktorskich w Anglii

• prof. Serena Chiucchi z Universita Politechnica delle Marche we Włoszech, wykła-
dowca letnich szkół EDAMBA dla doktorantów; prof. S. Chiucci przedstawiła teorię 
i przykłady prowadzenia badań metodą badania przypadków

• dr Piotr Zaborek, adiunkt w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Mar-
ketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, który w 2008 roku obronił 
z wyróżnieniem w SGH rozprawę doktorską; dr. P. Zaborek zaprezentował przykład 
zastosowania w pracy doktorskiej metody analizy przypadków w badaniach jako-
ściowych

• dr Jens Rennstam, profesor z uniwersytetu w Lund, którego praca doktorska została 
uhonorowana międzynarodową nagrodą EDAMBA; dr J. Rennstam omówił zasto-
sowanie metody etnograficznej w swojej dysertacji
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• dr David Campbell – starszy wykładowca z uniwersytetu w Newcastle, wykładowca 
na studiach doktoranckich DBA w Newcastle University; dr D. Cambell przedstawił 
zastosowanie programu NVivo w analizie wyników badań jakościowych

• dr Beata Frączak z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; dr B. Frączak omówiła metody 
finansowania badań finansowych.
Poza uczestnictwem w wykładach słuchacze seminarium mieli również okazję wziąć 

udział w indywidualnych konsultacjach wykładowców. Dzięki temu doktoranci z jednej 
strony mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych, a z drugiej 
rozwiązać problemy metodologiczne przygotowywanych prac.

Uczestnicy seminarium bardzo wysoko ocenili spotkanie z doświadczonymi na-
ukowcami. Dla większości doktorantów udział w seminarium stał się źródłem inspiracji 
dla dalszych badań naukowych.
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