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One-Day „Pitching Research” Workshop 

 

W dniu 23 marca 2016 roku Instytut Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, gościł 

trzech profesorów z uczelni australijskich: Georga Tanewskiego (Deakin University), Roberta 

Faffa i Allana Hodgsona (obaj w UQ Business School, University of Queensland). Sylwetki 

znamienitych naukowów przedstawiam poniżej.  

Powodem wizyty Panów Profesorów było wspólnie zorganizowane wydarzenie pod nazwą 

One-Day „Pitching Research” Workshop.  Wydarzenie to pomyślane było jako seminarium 

porzedzające The 10th International Accounting and Finance Doctoral Symposium, które 

odbędzie się w naszej Uczelni za rok, w czerwcu 2017 r. Sympozjum, ze względu na specjalną 

formułę,  może być ważnym doświadczeniem dla doktorantów podejmujących  pracę naukową, 

interesującą płaszczyzną wymiany myśli naukowych dla promotorów i wszystkich innych jego 

uczestników. To jest zasadniczy powód, dla którego już teraz Państwa o tym informuję. 

Tegoroczne Sympozjum będzie mieć miejsce w dniach 13-15 czerwca w Galsgow. 

Uniwersytetem goszczącym jest the University Of Strathclyde Business School, (Glasgow), w 

partnerstwie z University of Queensland, Trondheim Business School, SKEMA Business 

School, University of Bangor, University of Bologna, University of Leeds and Deakin 

University.  

Zorganizowany po raz pierwszy w SGH One-Day „Pitching Research” Workshop służył 

przede wszystkim naszym doktorantom, którzy pragnęli zweryfikować swoje pomysły 

naukowe na międzynarodowym forum. Podążając za standardem prezentacji naukowych 

koncepcji, opracowanym przez profesora Roberta Faffa (tzw. pitching template), doktoranci 

swoje podejście i przemyślenia prezentowali na forum uczestników Warsztatu. W zamian, od 

znamienitych Gości otrzymywali wyczerpujące komentarze i sugestie, przydatne w dalszym 

wysiłku związanym z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub/i publikacji naukowej w 

czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.  

Wydarzenie rozpoczęła sugestywna prezentacja prof. Roberta Faffa odnosząca się do 

meandrów pracy naukowej, w szczególności na etapie podejmowania nowego wyzwania, a 

zakończyła obszerna i przemyślana rada na temat starania się o publikowanie wyników badań 

w renomownych czasopismach naukowych. Główna część warsztatu zagospodarowana była 

jednak przez naszych doktorantów. Spisali się bez zarzutu. Swoje przemyślenia komunikowali 

w naukowy sposób, byli otwarci na sugestie i dociekliwi.  

W czasie One-Day „Pitching Research” Workshop wystąpili Państwo doktoranci (w 

kolejności): Łukasz Kurowski, Karol Rogowicz (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-
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Drozdowska, komentator: profesor Robert Faff), Katarzyna Petelska (promotor: prof. dr hab. 

Anna Karmańska, komentator: profesor Allan Hodgson), Piotr Fota (promotor: dr hab. Adam 

Śliwiński, prof. SGH, komentator: profesor George Tanewski), Ewa Bałdyga (promotor: dr 

hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH, komentator: profesor Robert Faff) Astrid Zakrzewska 

(promotor: prof. dr hab. Anna Karmańska, komentator: profesor profesor George Tanewski), 

Piotr Maicki, (promotor: prof. dr hab. Irena Hejduk, komentator: profesor Allan Hodgson).  

Wszystkie prezentacje były bardzo dobre. Dlatego Profesorowie mieli niezły orzech do 

zgryzienia wybierając osobę, którą pragnęli nagrodzić niespodzianką, tj. zaproszeniem do 

zaprezentowania koncepcji leżącej u podstaw rozprawy doktorskiej w czasie jeszcze 

tegorocznego International Accounting and Finance Doctoral Symposium, w Glasgow. 

Zaproszenie otrzymała Astrid Zakrzewska. Cieszymy się bardzo, że Astrid będzie mogła 

reprezentować doktorantów SGH na międzynarodowym forum już za trzy miesiące.  

W tym miesjcu pragnę jeszcze podziękować serdecznie prof. dr hab. Markowi 

Gruszczyńskiemu, prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą, nie tylko za piękne otwarcie 

Warsztatów, ale także za wcześniejszy impuls w kierunku jego organizacji. Słowa 

podziękowania kieruję także do Dziekana Kolegium Zarzadzania i Finansów, dr hab. Ryszarda 

Bartkowiaka, prof. SGH, za uczestnictwo w wydarzeniu i pomoc w doprowadzeniu do jego 

realizacji. Dziękuję również dr Katarzynie Barei i mgr Magdalenie Zadrodze z Instytutu 

Rachunkowości za zaangażowanie w przedsięwzięcie.  

Ufam, że One-Day „Pitching Research” Workshop może mieć dalsze konsekwencje, dobre 

dla wielu osób, daleko wykraczające poza one-day…  

 

Anna Karmańska 
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 Prof. Robert Faff  jest dyrektorem odpowiedzialnym za badania naukowe w 
Szkole Biznesu, UQ Business School, University of Queensland, Australia.  Posiada międzynarodowe 
osiągnięcia badawcze (w tym 13 grantów z funduszem przekraczającym 4 miliony dolarów), 
międzynarodową reputację naukową (ponad 290 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych). 
W obszarze jego zainteresowań leżą zagadnienia z obszaru nauki o finansach.  
 

 Prof. Allan Hodgson jest profesorem w obszarze nauki o rachunkowości i nauki 
o finansach w Szkole Biznesu, UQ Business School, University of Queensland, Australia. W 2011 roku został 
nagrodzony nagrodą za najlepszą publikację w the Journal of International Accounting Research. 
Wcześniejsze i obecne publikacje Profesora plasują Go, w 25-ciu topowych czasopismach naukowych, na 
liście naukowców z międzynarodowymi dokonaniami z najwyższej półki.  

 Prof. George Tanewski jest dyrektorem odpowiedzialnym za badania naukowe 
w Departamencie Rachunkowości, Faculty of Business and Law, Deakin University, Australia. Jest autorem 
licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Ma bogate 
doświadczenie praktyczne, które w połączeniu z teorią z pożytkiem wykorzystuje w pracy z doktorantami. 
W obszarze jego zainteresowań leżą zagadnienia z obszaru nauki o rachunkowości. 

 

 

 


