Edyta Gwarda-Gruszczyńska, dr habilitowany nauk ekonomicznych w
zakresie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe: to zarządzanie
strategiczne, zarządzanie innowacjami i komercjalizacja nowych technologii. Edyta Gwarda-Gruszczyńska jest autorką około 80 publikacji
naukowych, promotorem ponad 300 prac licencjackich i magisterskich,
dydaktykiem z dużym doświadczeniem wspieranym przez liczne staże
zawodowe za granicą (USA, Wielka Brytania, Norwegia, Irlandia). W
latach 2006-2011 pracowała na rzecz Centrum Transferu Technologii UŁ (zastępca Dyrektora, kierownik programu „MS in Science and Technology Commercialization” na licencji
Uniwersytetu Texańskiego w Austin – Polsko-Amerykański program offsetowy).
Zainteresowania naukowe dr hab. Edyty Gwarda-Gruszczyńskiej przełożyły się w widoczny sposób na pracę na rzecz poprawy innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestniczyła
jako ekspert oceniający w konkursach na najbardziej innowacyjny produkt organizowanych
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Oceniała projekty przystępujące do programu „Inicjatywa Technologiczna”, oceniała jako ekspert zewnętrzny realizację projektów w
programach „Innowacyjna Gospodarka” oraz „Patent Plus”. W latach 2009-2011, na zlecenie
Research Executive Agency przy Komisji Europejskiej, oceniała jako ekspert zewnętrzny
realizacje projektów w 7 Programie Ramowym (Priorytet Security), w 2016 roku występowała w roli eksperta oceniającego Ramy kompetencji dla obszaru zawodowego zarządzanie innowacjami. Projekt „Communicating Professional Competence for High Level Occupations”
realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ od 2015 roku.
Dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska w ramach prac nad rozwojem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz rozwojem przedsiębiorczości uczestniczyła w wielu projektach
polskich I międzynarodowych, w niektórych jako kierownik projektu w innych jako jeden z
wykonawców.
Do projektów tych zaliczyć można: 2016 – Projekt „Experts in Nanotechnology Exploitation” ERASMUS+ (2014-1-DE02-KA202-001635) – przygotowanie program do studiowania on-line w zakresie przedmiotu “Podstawy komercjalizacji”; 2013-2014 – Projekt „Nauka
i biznes to dobre połączenie!” POKL.08.02.01-10-001/13. – członek Rady Naukowej projektu – ocena przygotowanych staży naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w
uczelniach wyższych; 2012-2014 – Projekt „Scouting – aktywny system monitoringu i
oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorstw” POKL.08.02.01-10-015/10. Opracowanie projektu studiów podyplomowych oraz
materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu „Proces komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych” – ekspert zewnętrzny, wykładowca w programie studiów podyplomowych, doradca,
coach, mentor; 2012-2013 – Projekt „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” współfinansowany ze środków EFS. UDAPOKL 08.02.01-10-062/10-01. Ekspertyza projektu kwestionariusza ankiety, cząstkowa ocena
realizacji projektu; uczestnictwo jako ekspert zewnętrzny w konferencji organizowanej w
projekcie – ekspert zewnętrzny – przygotowanie rekomendacji dla władz regionu, jednostek
nauki i biznesu; 04/2009-04/2012 Projekt badawczy własny N N115261936 pt. „Modele i
determinanty wyboru strategii komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych
rozwiązań” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – kierownik
projektu; 2010/2011 – SOOIP – projekt “Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu” –
przygotowanie publikacji nt. „Kompetencje menadżera ds. komercjalizacji” oraz prezentacji i
audycji słownej do publikacji.
Wykonawca w projekcie: 08/2011- PAM Center – moduł „Droga do przedsiębiorczości”,
w ramach projektu „Zawód – Kariera – Sukces – program rozwoju dla szkół z województwa łódzkiego, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego”, współfinansowanego z EFS. Dostosowanie amerykańskiej wersji programu nau-

czania z przedmiotu „Przedsiębiorczość” do warunków polskich. Przygotowanie i opracowanie dla nauczycieli „Programu zajęć dla uczniów” w oparciu o program realizowany w Arlington Public Schools w USA – wykonawca, autor programu; 2011 – Projekt Ł.A.P.A.
„Pomysł na biznes” realizowany przez Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacja UŁ – doradca; 2008-2010 – Projekt „Komercjalizacja innowacyjnych przedsięwzięć
i nowych technologii” dofinansowany z programu Kapitał Ludzki, realizowany przez CTT
UŁ – dyrektor merytoryczny; 2006-2008 – Projekt „Education Quality Evaluation of
Long-Life Learning EQUVALL projekt realizowany w ramach europejskiego programu
edukacyjnego Leonardo da Vinci. Analiza i opracowanie kryteriów do oceny poziomu jakości
kształcenia ustawicznego, zaprojektowanie modeli wykorzystywanych do ewaluacji kształcenia ustawicznego – członek zespołu projektowego po stronie polskiego partnera w konsorcjum; 2006-2008 – Projekt „Edukacja w zakresie komercjalizacji technologii dla sektora
MSP” dofinansowany ze środków EFS (SPO RZL działanie 2.3a), realizowany przez CTT
UŁ – autor, kierownik projektu.

