
mgr Katarzyna Gerejczyk 

 

- 2015 r.: otwarty przewód doktorski w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w dyscyplinie 

ekonomia; tytuł rozprawy: „Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości bezrobotnych 

kobiet w Polsce” 

- 2013 r.: ukończone studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH 

- 2009 r: ukończone studia magisterskie SGH na kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz 

zarządzanie i marketing, ze specjalizacją: projektowanie nowoczesnych systemów i metod 

zarządzania;  

- 2007 r.: dyplom inżynier-licencjat w specjalizacji zarządzanie z University of Applied Sciences 

w Dronten (Holandia)  

 

1. Nazwa uczelni lub instytucji   

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

2. Zainteresowania badawcze (maksymalnie 5 pozycji) 

- uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej  

- przedsiębiorczość kobieca, rodzinna i regionalna 

- ekonomia zrównoważonego rozwoju 

- społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu 

3. Najważniejsze publikacje (maksymalnie 10) 

 Gerejczyk K., "Przedsiębiorczość kobiet - aspekt regionalny", Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie, nr 4 (33), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s. 71-

81 

 Gerejczyk K., Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych w dobie kryzysu 

zaufania, w: Sobiecki R., Pietrewicz J. W. (red.), Ograniczanie niestabilności otoczenia 

przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 

 Gerejczyk K., Elastyczność przedsiębiorstwa w świetle ekonomicznej teorii badań nad 

zrównoważonym rozwojem, w: Szymański W. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wymogu 

elastyczności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 

 Andrejczuk M., Bachta W., Gerejczyk K., Kwiatkowska I., Sokołowska J., Etyczna 

edukacja w praktyce, w: Gasparski W., Rok B. (red.), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej 

gospodarczej, Poltext, Warszawa 2010 



 Gerejczyk K., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa a zmiana 

paradygmatu ekonomii, w: Gasparski W., Rok B. (red.), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej 

gospodarczej, Poltext, Warszawa 2010 

4. Osiągnięcia zawodowe: (nagrody, uczestnictwo w prestiżowych projektach, itp. - 

maksymalnie 5) .... 

Laureatka IV edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z etyki biznesu 

„Verba Veritatis” za pracę magisterką „Strategiczny charakter społecznej odpowiedzialności. 

Analiza przypadku Grupy DANONE” (II miejsce) 

5.  Adres e-mail 

katarzyna.gerejczyk@doktorant.sgh.waw.pl 

6. Link do strony macierzystej instytucji 

www.sgh.waw.pl/knop 

 


