
1.1. PROFESOR TADEUSZ WAWAK W SŁUŻBIE NAUK 
EKONOMICZNYCH1

Wprowadzenie

Specyfi ką życia uniwersyteckiego jest między innymi to, że dostarcza ono licznych 
okazji do świętowania. Jedne z ważniejszych spośród takich okazji pojawiają się 
w związku z różnego rodzaju jubileuszami. W minionym, 2016 roku „dostarczycie-
lem” jakże miłego jubileuszu był Pan Profesor Tadeusz Wawak. Piszącym te słowa 
nie wypada wypominać wieku Pana Profesora. Poprzestaniemy zatem na stwierdze-
niu, że rzeczywisty Jego wizerunek – człowieka dynamicznego, kreatywnego, wy-
magającego od siebie i innych – w żaden sposób nie odnosi się do sytuacji metrykal-
nej, która wskazuje, że Pan Profesor jest już osobą dość dojrzałą. 

Jako pracownicy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i współpracownicy Jubilata (w ramach Instytutu Ekonomii, Finan-
sów i Zarządzania) podjęliśmy się karkołomnego zadania, polegającego na zwię-
złym naszkicowaniu Jego sylwetki. A to wszystko w związku z kolejną konferencją 
naukową nt. „Ekonomia i jakość zarządzania”, zorganizowaną w ramach obchodów 
20-lecia istnienia wydziału, której pomysłodawcą i menedżerem był bohater niniej-
szego tekstu. 

Zasadnicza trudność naszej monografi i wiąże się z potrzebą dokonania jakiejś 
redukcji i uproszczenia w prezentowaniu dorobku Profesora, dorobku, który – jak 
wszyscy wiedzą – jest nie tylko bogaty, ale przede wszystkim wielowymiarowy. Nie-
przypadkowy jest też tytuł naszego tekstu, w którym sytuujemy Profesora jako krea-
tora rozwoju nauki w odniesieniu nie do wybranej dyscypliny nauk ekonomicznych, 
ale do całości tych nauk. Do przyjęcia takiej konwencji upoważnia nas Jego życio-
rys, który dowodzi związku z wszystkimi spośród obecnie wyróżnianych dyscyplin 
nauk ekonomicznych. Osobę Profesora usiłujemy ukazać na płaszczyznach będą-
cych w naszym subiektywnym odczuciu odzwierciedleniem jego podstawowych ról 
w uniwersytecie i poza nim.

1 Marek Bugdol, Piotr Jedynak, Uniwersytet Jagielloński. Tekst został przygotowany na podstawie 
dokumentów źródłowych udostępnionych przez Profesora Tadeusza Wawaka, w tym: curriculum vitae, 
ankiet działalności naukowej, autoreferatu, wykazu publikacji, wykazu konferencji, wykazu recenzji.
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Profesor Tadeusz Wawak w Uniwersytecie Jagiellońskim

Historia zawodowa Profesora Tadeusza Wawaka jest nieodłącznie związana z Uni-
wersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, na którego Wydziale Ekonomiki Produkcji Profesor ukończył studia wyższe. 
Dokładna data uzyskania tej „przepustki” do kariery naukowej to 21 kwietnia 1970 
roku. W Uniwersytecie Ekonomicznym, o czym szerzej napiszemy w dalszej części 
tekstu, uzyskał Pan Profesor kolejne stopnie i tytuł naukowy. Nie wiemy do końca, 
jak to było w owym przełomowym 1970 roku – czy to Profesorowie Uniwersytetu 
Ekonomicznego nie poznali się na wartości młodego magistra, czy też ich sąsiedzi 
w Uniwersytecie Jagiellońskim mieli większą intuicję rekrutacyjną, w każdym razie 
Profesor w tymże roku, zaraz po ukończeniu studiów, został przyjęty na asystentu-
rę w UJ. Na Uniwersytecie Pan Profesor zajmował kolejno następujące stanowiska 
i funkcje:

• od 1970 roku – asystenta;
• od 1978 roku – adiunkta;
• od 1990 roku – adiunkta z habilitacją;
• od 1992 roku – kierownika I Katedry Ekonomii;
• od 1994 roku – kierownika Zakładu Ekonomii Stosowanej;
• od 2001 roku – profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
• od 2014 roku – kierownika Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarzą-

dzania.
Przed pełnym usamodzielnieniem się Pan Profesor był współpracownikiem ta-

kich znakomitych profesorów jak Wawrzyniec Wierzbicki i Bronisław Oyrzanowski. 
Aktywność Pana Profesora urzeczywistniała się w ramach dwóch wydziałów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku był to Wydział Prawa i Administracji, 
a później Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Do pewnego momentu 
zatem warunki, w jakich musiał funkcjonować Pan Profesor, trudno uznać za w peł-
ni komfortowe. Rozwijał on nauki ekonomiczne na uniwersytecie w czasach, kiedy 
w sensie strategicznym i instytucjonalnym nie stanowiły one z pewnością wartości 
priorytetowej. Przeszkody te nie stępiły jednak realizacyjnego animuszu Profesora, 
a może nawet go wzmogły, co zaowocowało całym szeregiem wartościowych ini-
cjatyw, z których uniwersytet czerpie do dziś. Zostały one docenione zarówno przez 
społeczność uczelni, jak i szeroko rozumianego otoczenia. 

Pan Profesor w uznaniu swoich dokonań otrzymał liczne odznaczenia państwo-
we, w tym między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż 
Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej. 

Dla porządku dodamy jeszcze, że oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan Pro-
fesor był czasowo związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Profe-
sjonalną Szkołą Biznesu w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-
-Białej.



Profesor Tadeusz Wawak w służbie nauk ekonomicznych 17

Ścieżka kariery naukowej Profesora

W polskich realiach termin ścieżki kariery naukowej wiąże się ściśle z uzyskiwaniem 
stopni i tytułów naukowych. Pełny sukces na tym polu osiąga się jednak wtedy, kiedy 
wieńczy się ową ścieżkę kariery tytułem naukowym profesora. Pan Profesor Wawak 
odpowiada tak sformułowanemu wymaganiu. Zanim jednak doszedł do etapu profe-
sora tytularnego, musiał oczywiście pokonać wcześniejsze etapy.

Ścieżka kariery naukowej Pana Profesora rozpoczyna się we wspomnianym już 
1970 roku, kiedy to z powodzeniem obronił pracę magisterską i został magistrem 
ekonomii. Jak już wiemy, wydarzenie to miało miejsce na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie (wówczas Wyższa Szkoła Ekonomiczna). Pan Profesor przygoto-
wał pracę magisterską na temat Proces integracji gospodarczej a wzrost gospodarczy 
w Krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Promotorem pracy był Profesor 
Wawrzyniec Wierzbicki.

Następnie, w 1978 roku, również w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym 
(ówczesna nazwa – Akademia Ekonomiczna) uzyskał Pan Profesor na Wydziale Eko-
nomiki Produkcji stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Podstawą nadania 
tego stopnia była rozprawa doktorska pod tytułem Integracja ekonomiczna w Afryce 
Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, przygotowana pod kierunkiem Profesora Bro-
nisława Oyrzanowskiego.

Na tym samym wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego, w 1990 roku, Pan Profe-
sor uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Tym ra-
zem w rozprawie habilitacyjnej Pan Profesor podjął się naukowego objaśnienia tema-
tyki makroekonomicznych problemów jakości produktów przemysłowych w Polsce. 

Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych został nadany Panu Profesorowi 
w 2013 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie ponownie 
toczyło się w bardzo gościnnym dla Profesora Uniwersytecie Ekonomicznym, tym 
razem na Wydziale Zarządzania. Książka profesorska nosiła tytuł Jakość zarządzania 
w szkołach wyższych.

Jeśli nawet uzyskanie tytułu naukowego profesora wieńczy ścieżkę kariery na-
ukowej w sensie formalnym, to wcale nie musi oznaczać wyhamowania aktywno-
ści. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku Pana Profesora Tadeusza 
Wawaka. Liczba i charakter jego dokonań po uzyskaniu tytułu naukowego, w tym 
publikacji, referatów, udziału w konferencjach naukowych i różnych innych inicja-
tyw istotnych dla środowiska akademickiego w niczym nie odbiega od czasu sprzed 
awansu, a może nawet przybiera na sile. Z pozytywną zazdrością patrzymy na ten 
wigor Profesora i zadajemy sobie pytanie o źródła tak silnej motywacji do pracy – 
żadna ze znanych nam teorii jakoś nie chce ich przekonująco objaśnić.

Skalę pracowitości Profesora niech zilustrują poniższe dane, ukazujące ilościowo 
Jego dorobek naukowy. W latach 1990–2015 składają się nań:

• 4 książki;
• 24 redakcje prac zbiorowych;
• 229 artykułów.
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Działalność organizacyjna Profesora

Jak już wspomnieliśmy, Pan Profesor jest człowiekiem prawdziwie pełnowymiaro-
wym. Na polu aktywności organizacyjnej, na którym ocena pracownika naukowego 
zwykle prowadzi do wstydliwych konkluzji, Profesor czuje się jak ryba w wodzie. 
Jego wszystkich aktywności nie sposób wymienić, stąd poniżej przypominamy tylko 
niektóre. Na uniwersytecie Pan Profesor między innymi zainicjował szereg przedsię-
wzięć dydaktycznych, w tym na przykład:

• roczne studium biznesu;
• studia podyplomowe z zakresu gospodarki rynkowej;
• studia na kierunku ekonomia;
• studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością;
• studia II stopnia z zakresu zarządzania jakością – kształcenia menedżerów 

jakości.
Oprócz działalności w ramach uniwersytetu Pan Profesor realizował liczne przed-

sięwzięcia w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Odzwier-
ciedleniem tej aktywności są liczne funkcje, jakie sprawował Profesor poza uniwer-
sytetem, w tym:

• członka Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej;
• członka Kolegium Sędziowskiego Polskiej Nagrody Jakości;
• członka Komitetu Polskiej Nagrody Jakości;
• wiceprezesa Klubu Polskie Forum ISO 9000;
• wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania;
• przewodniczącego Rady Naczelnej Federacji Konsumentów;
• przewodniczącego Krakowskiej Sekcji Klubu Polskie Forum ISO 9000;
• członka Kapituły Małopolskiej Nagrody Jakości;
• wiceprezesa Krakowskiego Klubu Federacji Konsumentów.

Profesor jako organizator konferencji naukowych

Prawdziwą crème de la crème życia akademickiego są konferencje naukowe. Bez 
nich nie byłoby możliwości wymiany myśli, konfrontacji pomysłów i poglądów, 
czyli w konsekwencji rozwoju nauki. Profesor Tadeusz Wawak poprzez swoje doko-
nania na tym polu nie tylko wzbogacił swój własny dorobek, ale przede wszystkim 
dostarczył okazji do pogłębienia naukowej refl eksji licznym uczestnikom konferen-
cji, które albo sam organizował, albo też uczestniczył w nich jako członek rad nauko-
wych i komitetów programowych.

Łącznie Pan Profesor zorganizował 26 konferencji naukowych. Koncepcja 
Profesora zazwyczaj polegała na tym, by konferencje te tworzyły swego rodza-
ju tematyczne serie, w których to podejmowane tematy podlegały coraz bardziej 
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szczegółowej eksploracji. W ten sposób można wyróżnić co najmniej trzy grupy 
konferencji, w tym:

• poświęcone problematyce zarządzania jakością;
• zainspirowane akcesją Polski do Unii Europejskiej i podejmujące problematy-

kę zmian w przedsiębiorstwach w kontekście politycznych zmian w Europie;
• dotyczące zarządzania w szkolnictwie wyższym.
Przy okazji omawiania aktywności konferencyjnej Pana Profesora Wawaka war-

to zauważyć, że w działalności tej, zresztą tak jak w pozostałych, nie ucieka on od 
nowych trendów tematycznych i technologicznych, lecz czerpie z tych nowinek peł-
nymi garściami. 

Profesor jako promotor i recenzent

Profesor T. Wawak jest recenzentem aż 15 prac doktorskich i 7 prac habilitacyjnych 
oraz promotorem 10 prac doktorskich. Był wyznaczony przez Centralną Komisję do 
Spraw Stopni i Tytułów do pełnienia funkcji recenzenta w procedurze o nadanie tytułu 
naukowego profesora. Pamiętać należy, że Profesor jest nie tylko promotorem i re-
cenzentem. Jest przede wszystkim inicjatorem powstania seminarium doktorskiego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, i to w okresie, kiedy jeszcze nie funkcjonował Instytut 
Ekonomii i Zarządzania. Począwszy od 2001 roku co miesiąc organizowane były semi-
naria, w których uczestniczyli praktycy zarządzania jakością, wykładowcy UJ, a nawet 
kadra profesorska innych ośrodków naukowych. Jako uczestnik spotkań seminaryj-
nych pamiętam, że Profesor był – po pierwsze – bardzo krytyczny wobec wstępnych 
propozycji tematów prac doktorskich, ale krytyka ta zawsze była związana z obiek-
tywną oceną prezentowanych tez, hipotez, problemów badawczych. Po drugie – Pro-
fesora zawsze cechowały wysokie umiejętności komunikacyjne, był po prostu bardzo 
życzliwy i otwarty na nowe poglądy. Dodać należy, że seminaria były organizowane 
bezpłatnie dla wszystkich chętnych i nikt też nie pobierał wynagrodzenia. Spotkania 
seminaryjne dotyczyły nie tylko konkretnych pomysłów na przeprowadzenie badań, 
ale poświęcone były wypracowaniu metodyki pisania prac z zakresu zarządzania ja-
kością. Wielogodzinne dyskusje dotyczyły poprawności formułowania hipotez, zgod-
ności celów pracy z problemami badawczymi i hipotezami, procedury pozyskiwania 
danych, weryfi kacji materiału badawczego, sposobów analizy literatury. Wiele osób 
uczestniczących w seminariach jest dzisiaj wykładowcami, doktorami, profesorami 
prowadzącymi własne grupy seminaryjne. Zasługi Profesora Wawaka dla kształcenia 
kadry dydaktycznej i naukowej są olbrzymie. Nie bez przesady można stwierdzić, że 
w Krakowie pod kierunkiem Profesora Wawaka powstała sieć naukowo-badawcza zaj-
mująca się przede wszystkim problemami szeroko rozumianej jakości. 

Wszystkie prace doktorskie napisane pod kierunkiem Tadeusza Wawaka doty-
czyły zarządzania jakością. Tematyka prac doktorskich obejmuje zagadnienia: ja-
kości produktu (Jakość produktu w strategii marketingowej), restrukturyzacji i do-
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skonalenia procesów w systemie zarządzania jakością (Restrukturyzacja zarządzania 
w spółdzielniach przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem problema-
tyki jakości, Metody oceny i doskonalenia procesów w systemie zarządzania jakoś-
cią w urzędach administracji samorządowej), efektywności systemów zarządzania 
jakością i przedsiębiorstwa (Związek zarządzania kosztami jakości z efektywnością 
przedsiębiorstwa), modeli projakościowych (Projakościowy model świadczenia 
usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, Model projakościowej restruktu-
ryzacji organizacyjno-funkcjonalnej szpitala w ramach reformy opieki zdrowotnej 
w Polsce, Modelowanie projakościowe strategii działania banków w Polsce), wpły-
wu kultury korporacyjnej (Wpływ kultury korporacyjnej przez zarządzanie proja-
kościowe na konkurencyjność przedsiębiorstwa). Badania przeprowadzano zarówno 
w sektorze prywatnym, jak i w publicznym, głównie w administracji samorządowej 
(Metody oceny i doskonalenia procesów w systemie zarządzania jakością w urzędach 
administracji samorządowej, Projakościowa restrukturyzacja zarządzania urzędem 
marszałkowskim) oraz w szkolnictwie wyższym (Zarządzanie jakością kształcenia 
na studiach ekonomicznych). Pan Profesor T. Wawak był recenzentem prac dok-
torskich bronionych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Często-
chowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Po-
litechnice Radomskiej, Uniwersytecie Łódzkim.

Profesor jako badacz

Większość z nas – współpracowników Profesora Tadeusza Wawaka – wie o tym, że 
Profesor zajmuje się zarządzaniem jakością. Podejmuje w swoich badaniach tematy 
nowatorskie – dotyczące jakości pracy i życia czy szkolnictwa wyższego. Niewiele 
jednak osób wie o tym, że Pan Profesor zajmował się problematyką integracji. Za-
równo jego praca magisterska, jak i doktorska poświęcone były właśnie integracji.

W latach 1985–1986 Profesor Wawak wspólnie z Profesorem Oyrzanowskim re-
alizował badania zlecone przez Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
dotyczące kosztów jakości (Koszty jakości w przemyśle hutniczym i elektromaszyno-
wym). Jak stwierdza w autoreferacie: „Prowadzone badania teoretyczne i empiryczne 
kosztów jakości przekonały nas, że obok producenta znaczną część kosztów jakości 
ponosi konsument, handel i państwo, czyli całe społeczeństwo”.

Profesor Wawak bardzo mocno akcentuje potrzebę zwracania uwagi na jakoś-
ciowe aspekty prowadzonej reformy gospodarczej lat osiemdziesiątych XX wieku. 
Zajmuje się problematyką instytucjonalnych determinantów niskiej jakości (temat 
badań: Instytucjonalne determinanty niskiej jakości a reforma gospodarcza) oraz in-
stytucjonalnymi elementami systemu sterowania jakością (Instytucjonalne elementy 
systemu sterowania jakością w II etapie reformy gospodarczej). 

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku Profesor Tadeusz Wawak zajmował 
się problematyką kosztów jakości i następstw niskiej jakości (temat badawczy: Straty 
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w gospodarce w wyniku nieodpowiedniej jakości, wykonany w ramach RPB-R 03 
Raport o stanie jakości w PRL w latach 1988–1989).

W tym samym okresie Profesor zajmował się zagadnieniami: form organizacyj-
nego oddziaływania na jakość produkcji oraz pozycji podmiotów wpływających na 
jakość, a także relacji producent–użytkownik–państwo (tematy badacze: Modelowe 
rozwiązanie form organizacyjnego oddziaływania na jakość produkcji w skali makro-
ekonomicznej w ramach RPBP III 41 System stymulacji ochrony jakości produktów 
rynkowych, oraz Ogólna charakterystyka stanu wyjściowego i docelowego określają-
cego pozycję producenta, użytkownika i państwa (w ramach RPB-R 05 Opracowanie 
modelu kompleksowego oddziaływania jakości w warunkach zreformowanego syste-
mu gospodarczego PRL).

W okresie przygotowawczym Polski do wejścia w struktury UE Pan Profesor 
Wawak kierował dwoma kolejnymi tematami badawczymi: 

• Wdrażanie norm Unii Europejskiej EN-ISO 9000 i Total Quality Management 
warunkiem rozwoju przedsiębiorstw, zmniejszenia bezrobocia i poprawy ja-
kości pracy w urzędach i fi rmach Małopolski, Program PHARE FIESTA II;

• Ocena uwarunkowań i efektywności dostosowania przedsiębiorstw do acquis 
communautaire w zakresie wdrażania systemu ISO 9000 i realizacji zaleceń 
Opinii Komisji Europejskiej „AGENDA 2000” dotyczących restrukturyzacji 
zarządzania fi rmami, Projekt badawczy KBN Nr 1H02D 01617.

Dla zdecydowanej większości znawców problematyki jakościowej Pan Profesor 
Tadeusz Wawak jest znanym i cenionym badaczem problematyki TQM. Postrzega 
jakość nie tylko z punktu widzenia kosztów, systemów jakości, ale głównie z punktu 
widzenia koncepcji holistycznej organizacji. Stąd podejmowane udane próby zaj-
mowania się problematyką jakości zarządzania i jakości pracy. Można jednoznacz-
nie stwierdzić, że Profesor Wawak jako ekonomista dostrzegł znaczenie aspektów 
humanistycznych, a ściślej etycznych, w osiąganiu jakości wyrobów. Problematyce 
TQM Profesor jest wierny do dzisiaj. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich 
i podyplomowych, które cieszą się niesamowitym zainteresowaniem.

Badania nad problematyką projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkołach 
wyższych rozpoczął Profesor T. Wawak w 2000 roku. Wówczas to ukazała się publi-
kacja Quality-oriented changes in knowledge management in colleges of higher educa-
tion – an outline of the problem” w Enterprises in the face of contemporary challenges. 

W latach 2008–2016 Tadeusz Wawak kierował aż trzema projektami badawczymi 
poświęconymi zagadnieniom jakości zarządzania w szkołach wyższych:

• projekt badawczy Zarządzanie w szkole wyższej, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 2008–2009;

• projekt badawczy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Proja-
kościowa restrukturyzacja zarządzania w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków 2010–2011;

• międzynarodowy projekt badawczy Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości 
Zarządzania Efekty kształcenia i wartość dodana studiów licencjackich i ma-
gisterskich na kierunkach ekonomicznych.
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Profesor jako dydaktyk

Dobry wykładowca potrafi  łączyć doświadczenia praktyczne i wyniki badań włas-
nych z treściami kształcenia. Takim właśnie dydaktykiem jest Profesor T. Wawak. 
Profesor prowadzi wykłady z zakresu: TQM, ekonomiki jakości, mikroekonomii 
oraz z ekonomii stosowanej. Profesor Wawak opracował program studiów dla me-
nedżerów jakości oraz programy studiów podyplomowych. Wykształcił liczne grono 
audytorów jakości, pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością i menedże-
rów jakości. Trudno stwierdzić, bo to wymaga badania, ilu specjalistów z zakresu 
zarządzania jakością, wykształconych przez Profesora, pracuje dzisiaj w polskiej go-
spodarce zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na macierzystej uczelni są zaledwie jednym 
z obszarów aktywności zawodowej Pana Profesora. Prowadzi on zajęcia dla róż-
nych organizacji biznesowych, a w ostatnim okresie dla specjalistów zajmujących 
się szkolnictwem wyższym. Profesor T. Wawak jest inicjatorem i współzałożycielem 
kierunku studiów ekonomia, uruchomionego na Wydziale Zarządzania i Komunika-
cji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor jako kreator współpracy międzynarodowej

Profesor Wawak prowadzi badania dotyczące jakości zarządzania w szkolnictwie 
wyższym oraz inne, poświęcone jego dominującej tematyce, czyli zarządzaniu przez 
jakość. Współpracuje z wieloma uniwersytetami ukraińskimi. Na liście uczelni ukra-
ińskich znajdują się następujące uniwersytety:

• Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Szewczenki;
• Państwowy Uniwersytet Finansów i Handlu Zagranicznego w Kijowie;
• Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku;
• Sumy Narodowy Uniwersytet Rolniczy;
• Narodowy Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu;
• Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu;
• Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii;
• Państwowy Uniwersytet Rolniczy oraz Uniwersytet Rozwoju Społeczeństwa 

w Białej Cerkwi;
• Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim;
• Tawrijski Uniwersytet Narodowy w Symferopolu.
Od kilku już lat Profesor Tadeusz Wawak utrzymuje kontakty naukowe z dwo-

ma ośrodkami z USA. Są to: The George Washington University oraz University of 
Maryland University College Washington.

Ponadto współpraca międzynarodowa obejmuje inne ośrodki uniwersyteckie, 
głównie z Litwy, Rosji i Serbii:
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• Akademia Regionalna (fi lia) Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej 
i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej – Orzeł, Fe-
deracja Rosyjska;

• Uniwersytet w Kragujevacu – Serbia;
• Uniwersytet Wileński – Litwa;
• Uniwersytet w Mostaganem – Algieria,
• Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje – Macedonia.
Obecnie Profesor T. Wawak koncentruje się na współpracy z Ukrainą i Algierią, 

realizując program badaczy EUROUNIVER.

Podsumowanie

Już na wstępie niniejszego tekstu jego autorzy zastrzegali, że z całą pewnością nie 
podołają przekraczającemu ich kompetencje zadaniu, polegającemu na streszczeniu 
dorobku Pana Profesora Tadeusza Wawaka w formacie krótkiego artykułu. Rozgrze-
szeni tym zastrzeżeniem, pragniemy Panu Profesorowi życzyć wszystkiego najlep-
szego na kolejne lata, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. O aktywność 
Pana Profesora jesteśmy nad wyraz spokojni. Jesteśmy pewni, że w najbliższych la-
tach Pan Profesor, z właściwą sobie energią, będzie prowadził zajęcia ze studentami, 
inicjował badania naukowe, publikował liczne teksty, uczestniczył w konferencjach 
i – tak jak dotąd – prowokował swoich współpracowników do głębokich refl eksji.


