Profesor Janina Jóźwiak
1948- 2016
• Dyrektor Instytutu Statystyki i
Demografii
1999-2016
Lata

• Rektor SGH

1993-1999

• 1948 urodziła się 15 lutego
• 1954 - 1961 szkoła podstawowa w Cieślach
• 1961 – 1965 liceum ogólnokształcące w Płocku
• 1965-1970 studia na Wydziale Finansów i Statystyki
Szkoły Głównej Planowania i Statystyki

1970 - absolwentka ekonometrii na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole
Głównej Planowania i Statystyki
1976 - doktor nauk ekonomicznych (ekonometria)
1986 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (demografia)
1993 - tytuł profesora nauk ekonomicznych
1978 - powstaje Instytut Statystki i Demografii, Profesor kieruje Zakładem
Demografii do 1994 r.
➢ Działania na rzecz rozwoju edukacji ekonomicznej i
szkolnictwa wyższego w Polsce
➢ udział w pracach Komisji Reformy SGPiS, w latach
1991-1993 przewodnicząca Komisji Reformy SGH
Profesor ma 45 lat, gdy w 1993 roku zostaje rektorem
SGH i wprowadza fundamentalne reformy uczelni !

➢ Zainteresowania badawcze
• Demografia: analiza społeczno-ekonomicznego kontekstu zmiany demograficznej,
modelowanie dynamiki populacji i jej struktury, metody statystyczne w analizie
demograficznej

• Systemy edukacji wyższej i zarządzania nauką
➢ Aktywność w europejskim środowisku demograficznym/ krajowym środowisku
naukowym
➢ Działania na rzecz rozwoju edukacji ekonomicznej i szkolnictwa wyższego w
Polsce
➢ Działania na rzecz współpracy nauki i biznesu
➢ Organizacja i finansowanie badań naukowych w kraju
➢ Organizacja i finansowanie badań naukowych w Europie

Zainteresowania badawcze i osiągnięcia naukowe (1/2)
✓ Modelowanie demograficzne, a zwłaszcza wielostanowe modele populacji,
prognozowanie demograficzne
▪
▪
▪

Mathematical Models of Population, NIDI, Haga, 1992
Reproductive value of population – concept and applications, Studia Demograficzne
4(114), 1993
On some problems of multiregional population modelling, ECE/EUROSTAT, Luxemburg,
Working Paper no 13, 1994

✓ Zachowania demograficzne jako efekt procesu podejmowania decyzji
▪ Zachowania demograficzne jako efekt procesu podejmowania decyzji – próba opisu ,
Studia Demograficzne 2 (100), 1990 (współautor T.Szapiro)
▪ Decision making and demographic behaviour , w: J. Jóźwiak i E. Kotowska (red.),
Usefulness of Demographic Modelling, Monografie i Opracowania 345/25, SGH 1991,
(współautor T.Szapiro)

Zainteresowania badawcze i osiągnięcia naukowe (2/2)
✓ Zmiany procesu reprodukcji ludności – spadek płodności, starzenie populacji,
społeczno-ekonomiczne skutki demograficznego starzenia się, zmiany
demograficzne określające nową demografię Europy
▪ Modelling demographic and socio-economic determinants of fertility in Poland, w: G.
Gaburro i D. L. Poston Jr. (red.), Essays on Population Economics, CEDAM, Padwa 1991
▪ Demographic trends and the pension problem in Poland), IIASA Working Paper WP-92-23,
Laxenburg (Austria), 1992 (współautor E.Frątczak)
▪ Decreasing births rates in Europe. Reasons and remedies, European View 2(7), 2008
(współautor I.E.Kotowska)
▪ Poland: a fertility decline as a response to profound societal and labour market change?
Demographic Research, 19 (22), 2008 (współautor: I.E.Kotowska, A.Matysiak,
A.Baranowska).
▪ Nowa demografia Europy a rodzina, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 28, 2012
(współautor I.E.Kotowska)
▪ Czy w świetle badań naukowych możliwa jest odnowa demograficzna Polski?, w: Z.
Strzelecki, A. Potrykowska (red.), Polska w Europie-Przyszłość demograficzna, RRL,
Warszawa, 2012

Aktywność w europejskim środowisku demograficznym
1995-1999

członkini EAPS Council

1999-2003

wice-prezydent EAPS

2003-2008

prezydent, od 2008 - Honorary President

2005

współtwórczyni European Doctoral School of Demography,
członkini Scientific Board

2009

współzałożycielka Population Europe, wiceprezes Presidium of
Council of Advisors

2000-2004

członkini konsorcjum International Max-Planck Research School in

Demography
1995 -2016

członkini Editorial Board serii „European Studies on Population”
(Kluwer Academic Publisher).

Europejska Konferencja Ludnościowa – prof. Bronisław
Geremek, prof. Dirk J. van de Kaa, Warszawa 2003

Dr Nico van Nimwegen, Warszawa 2003

Aktywność w europejskim środowisku demograficznym

Profesor Dirk J.van de Kaa, światowej sławy demograf, otrzymuje tytuł doktora honoris causa
SGH, kwiecień 2003

Profesor Frans Willekens, światowej sławy demograf, otrzymuje
tytuł doktora honoris causa SGH, maj 2018

Aktywność w polskim środowisku demograficznym
➢ 1990-1993 - wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN

➢ 1993-2003 - przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN
Od 2004 r. była Honorową Przewodniczącą KND PAN
➢ 2003-2006 - wiceprzewodnicząca Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy
Prezydium PAN
➢ Od 2007 r. przewodniczyła Radzie Redakcyjnej „Studiów Demograficznych”
➢ Współpraca z Rządową Radą Ludnościową przy organizacji i udział w I Kongresie
Demograficznym (2002) i II Kongresie Demograficznym (2012), członkini RRL
➢ współautorka ekspertyzy dla Narodowej Rady Rozwoju powołanej w kancelarii
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
➢ członkini grupy eksperckiej ds. polityki rodzinnej w kancelarii Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego

Działania na rzecz rozwoju edukacji ekonomicznej i szkolnictwa wyższego w Polsce
➢ 1993-1996 - przewodniczy ogólnopolskiemu Akademickiemu Forum
Dyskusyjnemu zajmującemu się systemowymi przemianami szkolnictwa wyższego
w Polsce

➢ Prezes (i członek założyciel) Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM,
pierwszej polskiej organizacji akredytującej programy nauczania w dziedzinie
zarządzania i ekonomii, która powstała w 1993 roku; przez kilka lat
przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej SEM FORUM
➢ 1993-1997 koordynacja projektu TEMPUS JEP 4532 „Socio-demographic
problems of economic development”, w ramach którego SGH współpracowała z
czterema uniwersytetami: w Sienie, w Pizie, Autonomicznym Uniwersytetem w
Barcelonie i Katolickim Uniwersytetem w Louvain-la-Neuve
➢ 1997-1999 - wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich

Profesor Janina Jóźwiak za swe najważniejsze osiągnięcia uważała:
✓ „wdrożenie radykalnej reformy strukturalnej i programowej SGH, dzięki której uczelnia
stała się jedna z najlepszych w Polsce i w regionie Europy Środkowej,
✓ uruchomienie wielu nowatorskich programów studiów we współpracy z partnerami
zagranicznymi ( np. MBA z University of Minnesota, MBA z UQUAM, Montreal,
interdyscyplinarny program magisterski ze Science Po, Paryż, studia podyplomowe we
współpracy z HEC oraz Dauphine Paryż, itp.)
✓ wprowadzenie SGH w trwałe sieci dydaktycznej i naukowej współpracy
międzynarodowej (najważniejsze: uzyskanie pełnego członkostwa w prestiżowym
Community of European Management Schools, gdzie każdy kraj może być
reprezentowany przez tylko jedną uczelnię, uzyskanie przez SGH członkostwa w CREAssociation of European Universities)
✓ zbudowanie instytucjonalnych związków uczelni z praktyką gospodarczą (np.,
utworzenie biznesowego Klubu Partnerów SGH)”.

Źródło: autoreferat w wystąpieniu o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
całokształt dorobku w 2015 roku

Organizacja i finansowanie badań naukowych w kraju
2000-2004 - przewodniczyła pracom Zespołu Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych
KBN i pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Badań Naukowych
2005-2008 kierowała Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Współpracy z Zagranicą w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2003-2006 wiceprzewodnicząca Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium
PAN
2000-2008 członkini Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2004-2008 przewodnicząca Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2008-2010 zastępca przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej
Rady Nauki
uczestniczyła w tworzeniu Narodowego Centrum Nauki, od 2010r. członkini Rady NCN, od
2012r. przewodnicząca Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w Radzie NCN

Organizacja i finansowanie badań naukowych w Europie

➢ delegatka Polski do Komitetów Programowych w 5. i 6. Programach
Ramowych Komisji Europejskiej i ekspertka w zakresie badań w
międzynarodowych instytucjach
➢ od 2008r. członkini panelu SH-3 „Environment and Society”, Starting Grants,
w European Research Council
➢ od 2012r. członkini Network Board dla New Opportunities for Research
Funding Co-operation in Europe, instytucji finansującej badania w Europie

Aktywność w polskim środowisku naukowym
➢ 2007-2010, 2010-2011 - członkini Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
➢ 2007 -2016 - członkini Komitetu Naukoznawstwa PAN
➢ 2004 – 2005 koordynatorka segmentu „Wiedza i Innowacje dla Rozwoju”
Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej
➢ 2005-2008 - członkini Rady Naukowej Statystyki przy Prezesie GUS)
➢ 2003-2008 - członkini Rady Naukowej Środkowoeuropejskiego Forum Badań
Migracyjnych
➢ 2001-2006 oraz 2010-2012 członkini Zespołu ds. Nagród Premiera RP

Działania na rzecz współpracy nauki i biznesu
➢ członkini Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (od 2011, w latach 1998-2005,
przewodnicząca Kapituły
➢ koordynatorka segmentu „Wiedza i Innowacje dla Rozwoju” Polskiego Forum Strategii
Lizbońskiej (2004-2005)
➢ Prezeska Polskiego Forum Akademicko- Gospodarczego (1998-2002)
➢ członkini Rady Polskiej Fundacji Transformacji Rynkowej “Wiedzieć Jak” (1997-2000)
➢ członek Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP (1997)

Początek pierwszego wystąpienia inauguracyjnego
Rektor SGH prof. Janiny Jóźwiak w 1993 roku
„Szanowni Państwo,
inauguracja roku akademickiego tak jak i początek każdego nowego okresu w życiu, to dobra okazja na
chwilę refleksji o dokonaniach, zamierzeniach i oceny, w jakim miejscu swojej drogi życiowej
znajdujemy się obecnie. Jako że urząd rektora sprawuję od niedawna, trudno byłoby mi mówić o
zmianach, jakie zaszły w Szkole w ostatnich latach, bez wzbudzania podejrzeń o przypisywanie
osiągnięć poprzednich władz akademickich sobie. Będę zatem mówić raczej o zamierzeniach i o tym, jak
chciałabym widzieć Szkołę w najbliższej przyszłości. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że główną ideą
przemian, o których wspomniałam, był powrót do wartości akademickich i własnych tradycji Szkoły
Głównej Handlowej, że u źródeł przeprowadzonych reform leżała troska o to, aby nasza oferta
dydaktyczna była na najwyższym światowym poziomie, by w Szkole zaistniały warunki dla prowadzenia
zaawansowanych badań naukowych oraz aby studenci czuli się nie tylko odbiorcami gotowych myśli,
ale byli partnerami w dyskusji, działaniach i współgospodarzami Szkoły. Ja również u progu swojej
kadencji i myśląc o przyszłości Szkoły, za najważniejsze uważam utrzymywanie jej akademickiego
charakteru. Przy czym chodzi mi tutaj nie tylko o oferowane programy studiów czy poziom
prowadzonych badań. Chodzi również o to, aby w świecie rozchwianych i zrelatywizowanych wartości
Szkoła była miejscem, gdzie istnieje powszechnie akceptowany, nienaruszalny system wartości, gdzie
prawda i uczciwość nie są pustymi słowami. Warunkiem tego jest istnienie otoczenia inspirującego
twórczą i otwartą postawę wobec świata, ludzi i ich zróżnicowanych poglądów, wobec problemów do
rozwiązania. Utrzymanie takiego systemu wartości wymaga aktywnego środowiska naukowego i
pielęgnacji partnerskich więzi pomiędzy wszystkimi członkami naszej społeczności akademickiej…” .

Źródło: Archiwum Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

