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Zainteresowania badawcze:  

1) przemiany struktur przestrzennych i branżowych przemysłu w okresie transformacji 

systemu gospodarczego, integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na 

wiedzy,  

2) procesy zmian funkcjonowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych i ich 

relacje z innymi elementami przestrzeni geograficznej, 

3) konkurencyjność i innowacyjność produkcji przemysłowej w Polsce na tle pozostałych 

krajów Europy i świata, 

4) wpływ dużych przedsiębiorstw przemysłowych na rozwój lokalny i regionalny, 

5) procesy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, 

6) rola przedsiębiorczości w rozwoju i podnoszeniu konkurencyjności firm przemysłowych 

i usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych oraz sektora MŚP, 

7) rola przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych, szczególnie regionalnych i 

lokalnych, 

8) edukacja w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia i je rola w 

procesach aktywizacji gospodarczej układów przestrzennych różnej skali, 

9) kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kompetencji biznesowych młodzieży i 

studentów oraz ich intencje w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. 
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Osiągnięcia zawodowe: 

 współtworzenie i rozwój cyklicznych konferencji z zakresu przedsiębiorczości, jako 

współkierownik naukowy (13. Konferencja w 2016 r.)  

 współtworzenie i rozwój, jako zastępca redaktora naczelnego – redaktor prowadzący, 

rocznika naukowego „Przedsiębiorczość – Edukacja” (8 p. lista B MNISW z 2015 r., 12 

tomów do 2016 r.) 

http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2012.702223


 rozwój konferencji z zakresu przemian strukturalnych przemysłu i usług, jako 

współkierownik naukowy (32. Konferencja w 2016 r.) 

 współtworzenie i rozwój, jako zastępca redaktora naczelnego – redaktor prowadzący, 

kwartalnika naukowego „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego” (12 p. lista B MNiSW z 2015 r., 36 tomów do 2016 r.) 

 współautorstwo pakietu do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach 

ponadgimnazjalnych, tj. program nauczania, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 

multimedialnej płyty CD dla ucznia, scenariuszy zajęć edukacyjnych i poradnika 

metodycznego wraz z płytą CD dla nauczycieli oraz autorstwo jedynego na rynku 

słownika „podstaw przedsiębiorczości” oraz współautorstwo pakietu do nauczania 

podstaw przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość”, zgodnego z nową podstawą 

programową, tj. podręcznika z multimedialnym CD, zeszytu ćwiczeń i książki nauczyciela 

(Wyd. Nowa Era), 

 współautorstwo programów nauczania z przedsiębiorczości na studiach licencjackich i 

magisterskich (specjalizacje: „podstawy przedsiębiorczości” oraz „przedsiębiorczość i 

gospodarka przestrzenna” na kierunku geografia, „przedsiębiorczość w turystyce” na 

kierunku turystyka i rekreacja oraz „przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej” na 

kierunku gospodarka przestrzenna) i podyplomowych („przedsiębiorczość”), 

 autorstwo podręcznika do geografii (zakres rozszerzony) dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum, 

 ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych i branżowych, 

 czynny udział (wygłoszenie referatów) w ponad 150 konferencjach naukowych, 

 udział w przygotowaniu i realizacji projektów unijnych, w tym projekcie „Krok w 

przedsiębiorczość” dla szkół ponadgimnazjalnych oraz innych związanych z rozwojem 

kompetencji zawodowych i postaw przedsiębiorczych młodzieży, 

 udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych 

finansowanych ze środków UE, w tym kierownictwo zespołu polskiego w projektach 

„FIFOBI - Fit for business: Developing business competencies in school”, „RESECO - Retail 

Sector Competencies: Developing self and social competencies in vocational training for 

the retail sector”. „Reaching Lost Generation”, „Common Ways – Common Goals”, 



„SUSEN – Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower 

Secondary Schools”, “ReCall – Retail Sector Competencies for All Teachers” 

 dyplomy uznania przyznane przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydział Pedagogiczny Akademii 

Ignatianum w Krakowie za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój czasopism 

naukowych wydawanych przez te jednostki (2016) 

 honorowy tytuł „Ambasadora Kongresów Polskich” w uznaniu działań, które przyczyniły 

się do promocji Polski jako miejsca organizacji kongresów i konferencji (2014) 

 nagrody Rektora UP za konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę 

warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych oraz 

całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2009) oraz działalność 

organizacyjną (2011, 2012) 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008) za zasługi na rzecz oświaty i wychowania 

 Nagroda Rektora AP (obecnie UP) za wyróżnioną rozprawę doktorską (2006) 

 pełnienie przez wiele lat obowiązków kierownika Zakładu oraz dyrektora i zastępcy 

dyrektora Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  
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T.Rachwal@up.krakow.pl  

Link do strony macierzystej instytucji: 
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