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CV | Przebieg kariery zawodowej 
 

 
prof. dr hab. Maciej NOWAK 

 
 
 

Data i miejsce urodzenia: 25 października 1961 r., Bytom 
 
 
WYKSZTAŁCENIE 
 
2019 Profesor nauk ekonomicznych 
2009 Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Wydział 

Zarządzania, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
2001 Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Wydział Zarządzania, Akademia 

Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
1985 Magister ekonomii, Wydział Przemysłu, Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach, kierunek studiów: Cybernetyka Ekonomiczna i 
Informatyka, specjalność: Ekonometria i Statystyka. 

 
WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
2007 Międzynarodowe Studia Podyplomowe „Project Management”, Akademia 

Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Universite de Quebec en 
Abitibi-Temiscamingue w Rouyn-Noranda, (Kanada), certyfikat Université du Québec, 
akredytowany przez Project Management Institute (PMI). 

 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 
 
od 2019 profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań 

Operacyjnych 
2010 – 2019 profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra 

Badań Operacyjnych 
2001 – 2010 adiunkt, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 

Katedra Badań Operacyjnych 
2000 – 2001 asystent, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 

Katedra Badań Operacyjnych 
1996 – 2000 asystent, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych  

w Katowicach. 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE POZA SEKTOREM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
 
1989 – 2017 indywidualna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa 

informatycznego i gospodarczego (działalność zawieszona z dniem  
31-12-2017), 

1988 – 1990  KOMA S.A., informatyk, 
1987 – 1988 Biurotechnika S.A., programista, 
1987 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Katowicach, programista, 
1986 służba wojskowa, 
1985 –1987 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, młodszy programista. 
 
Główne obszary aktywności w ramach działalności gospodarczej: 
‒ doradztwo informatyczne,  
‒ systemy informatyczne zarządzania, a w szczególności systemy wspomagające pracę 

działów zarządzania zasobami ludzkimi, 
‒ wdrożenia w ponad 40 przedsiębiorstwach z całego kraju.  
 
 
DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ NA RZECZ UCZELNI 
 
‒ prodziekan ds. studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji (2009-2019), 
‒ prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia, I zastępca dziekana (2019-2020), 
‒ członek Senatu (2016-2020), 
‒ członek Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji (2009-2019), 
‒ pełnomocnik ds. jakości kształcenia dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji (2013-

2009), autor Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2013), 
‒ udział we wszystkie ważniejszych przedsięwzięcia związanych z rozwojem naukowym 

Wydziału Informatyki i Komunikacji oraz poszerzeniem jego oferty edukacyjnej 
o przygotowanie wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki  
o zarządzaniu, 

o dostosowanie programów studiów prowadzonych w Wydziale Informatyki i 
Komunikacji do zasad wynikających z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, 

o przygotowanie koncepcji oraz programów kształcenia na kierunkach Informatyka oraz 
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna wraz z opracowaniem wniosków o nadanie 
Wydziałowi Informatyki i Komunikacji uprawnień do prowadzenia studiów na tych 
kierunkach, 

o opracowanie kursów e-learningowych dla studentów kierunku Informatyka  
(w ramach projektu Nowe media i technologie wiedzy w programach studiów 
ekonomicznych - synergia teorii i praktyki oraz Informatycy Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy), 

o przygotowanie raportów samooceny związanych z procedurą akredytacji kierunków 
Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria przez Państwową Komisję 
Akredytacyjną. 

‒ udział w pracach Senackiej Komisji ds. Edukacji, Senackiej Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej, Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia, 
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‒ udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Rekrutacyjnej Studiów 
Doktorskich,  

‒ pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej (2020). 
 
 
DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z DOSKONALENIEM 
OFERTY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI 
 
‒ Nowe media i technologie wiedzy w programach studiów ekonomicznych - synergia 

teorii i praktyki – projekt realizowany w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy” (2009-2012),  

‒ Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej i krajowej 
gospodarki opartej na wiedzy – projekt realizowany w ramach Priorytetu IV Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” (2009-2012). 

‒ Innowacyjni Informatycy – studia na kierunku zamawianym Informatyka – projekt 
realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, 
Działanie 4.1: „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie 
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” 
(2012-2015). 

‒ Sternik kariery zawodowej. Rozwój kompetencji studentów Wydziałów Informatyki  
i Komunikacji oraz Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
– projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie 3.1: „ Kompetencje  
w szkolnictwie wyższym” (2016-2019). 

‒ Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój, Działanie 3.4: „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” 
(2017-2018). 

 
 
UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW NAUKOWYCH  
 
‒ Pełnienie funkcji kierownika projektu w projektów badawczych finansowanych ze 

środków Komitetu Badań Naukowych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
o projekt badawczy KBN nr 2 H02B 031 29: Metodologia interaktywna  

w wielokryterialnych problemach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i jej 
zastosowania w zarządzaniu, 2005-2008, 

o projekt badawczy MNiSW nr NN111 267138: Wspomaganie decyzji w planowaniu 
projektów, 2010-2014. 

‒ udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Komitetu Badań 
Naukowych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
o projekt badawczy KBN nr 1 H02B 010 14: Modelowanie preferencji a ryzyko, 

kierownik projektu: prof. dr hab. T. Trzaskalik, 1997-2000, 
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o projekt badawczy KBN nr 2 H02B 006 22: Metody wielokryterialne na polskim rynku 
finansowym, kierownik projektu: prof. dr hab. T. Trzaskalik, 2002-2005, 

o projekt badawczy MNiSW nr NN111 235036: Wielokryterialne dyskretne problemy 
decyzyjne, kierownik projektu: prof. dr hab. T. Trzaskalik, 2009-2012, 

o projekt badawczy NCN: Podejście interaktywne w dynamicznych procesach 
decyzyjnych, decyzja DEC-2013/11/B/HS4/01471, kierownik projektu: prof. dr hab.  
T. Trzaskalik, 2014-2017.  

 
 
UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
 
‒ polsko-tajwański projekt badawczy realizowany w ramach porozumienia o współpracy 

naukowej między Polską Akademią Nauk a National Science Council in Taipei: The 
frontier multiple-criteria decision-making models for innovation management, 
kordynatorzy: prof. UE dr hab. Jerzy Michnik oraz prof. Gwo-Hshiung Tzeng, 2011-2012, 

‒ polsko-czeski projekt badawczy realizowany w ramach umowy międzyrządowej  
o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą Multiple-Criteria Decision 
Making (MCDM) Methods and Their Applications in Business Management and 
Finance, realizowany przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz University of 
Economics, Praga (Czechy), kordynatorzy: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik oraz prof. Petr 
Fiala, 2008-2009, 

‒ polsko-czeski projekt badawczy realizowany w ramach umowy międzyrządowej  
o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą: Multiple-Criteria Decision 
Making (MCDM) Methods and Their Applications in Business Management and 
Finance, realizowany przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz VŠB Technical 
University of Ostrava (Czechy), kordynatorzy: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik oraz prof. 
Jaroslav Ramik, 2006-2007, 

‒ polsko-kanadyjski projekt badawczy Selected problems of multicriteria decision analysis, 
realizowany przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (Kanada), koordynatorzy: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik oraz 
prof. Kazimierz Zaraś, 2006-2007, 

‒ polsko-hiszpański projekt badawczy realizowany w ramach umowy międzyrządowej  
o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą: Multiobjective decision 
support in static and dynamic aspect. Applications in business and public sector, 
realizowany przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz University of Malaga 
(Hiszpania), koordynatorzy: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik oraz prof. Rafael Caballero, 
2004-2007,  

‒ projekt finansowany przez rząd Kanady The Development of Computer-assisted 
instruction for the Management Science/OR Course, kierownik projektu: prof. dr hab. 
Tadeusz Trzaskalik, 1993-1994. 

 
Rezultatem ostatniego z wymienionych wyżej projektów był pakiet programów 
dydaktycznych Badania operacyjne z komputerem, którego współautorami są prof. Tadeusz 
Trzaskalik, dr Janusz Mola oraz mgr Sławomir Sztuka. Licencję na użytkowanie pakietu  
w procesie dydaktycznym zakupiło ponad 30 uczelni z całego kraju. 
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OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH 
 
‒ wspomaganie decyzji menedżerskich, 
‒ analiza wielokryterialna, 
‒ podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, 
‒ zarządzanie projektami, 
‒ zarządzanie operacyjne. 
 
 
DOROBEK NAUKOWY: 
 
Autorstwo ponad 100 prac naukowych, w tym:  
‒ 3 monografii autorskich, 
‒ 4 monografii we współautorstwie, 
‒ 7 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, którym ustalono współczynnik 

wpływu Impact Factor, 
‒ 5 podręczników i skryptów we współautorstwie. 
 
Opublikowane prace spotkały się z dużym zainteresowaniem w środowisku 
międzynarodowym, o czym świadczą liczne cytowania w czołowych czasopismach 
poświęconych problematyce podejmowania decyzji: ponad 200 cytowań w bazie Scopus, 
ponad 400 cytowań w bazie Google Scholar. 
 
Recenzje prac promocyjnych: 
‒ recenzent 6 prac doktorskich, 
‒ recenzent w dwóch postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 
 
Recenzje dla czasopism międzynarodowych: 
‒ ponad 60 recenzji dla czasopism międzynarodowych posiadających współczynnik wpływu 

Impact Factor. 
 
Aktywny udział w ponad 40 konferencjach naukowych połączony z prezentacjami referatów 
naukowych. 
Wyróżnienie nagrodą Excellent Paper Award za referat pt. Quasi-hierarchical approach to 
discrete multiobjective dynamic programming”, przygotowany we współpracy z prof.  
T. Trzaskalikiem na konferencję 12th International Symposium on Management Engineering, 
zorganizowaną w dniach 1-4 września 2015 przez International Society of Management 
Enginners w Kitakyushu (Japonia). 
 
 
INFORMACJE OSOBISTE: 
 
Stan cywilny: żonaty 
Zainteresowania: muzyka operowa, literatura historyczna, turystyka piesza, piłka nożna. 
 


