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wykształcenie  

- magister ekonomii - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (1993)  

 

stopień / tytuł naukowy  

 doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych (2012)  

 doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – Politechnika Gdańska, Wydział 

Zarządzania i Ekonomii (1998)  

 

zatrudnienie  

 Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii: asystent (1993-1998); 

adiunkt (1998- 2012); adiunkt z habilitacją (2012- 2018); profesor nadzwyczajny 

(2018-2019), profesor PG (od 2019)  

 Firma consultingowa Baltic Brokers (1993) 

 

pozycja akademicka  

 Członek Rady Dziedziny Naukowej Nauki Społeczne w zakresie dyscypliny 

Nauka o Zarządzaniu i Jakości (od 2019) 

 Członek zespołu ds. akredytacji  AACSB (2019 -2020) 

 Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z Otoczeniem (2016 -2018) 

 Członek Komisji ds. nostryfikacji dyplomów (od 2018) 

 Członek komitetu organizacyjnego konferencji z okazji 25-lecia WZiE (2017) 

 Członek Komisji ds. Weryfikacji Efektów Kształcenia (2014 -  2016) 

 Koordynator ds. relacji z absolwentami (2013 – 2016)   

 Członek zespołu ds. promocji WZiE PG (2013 – 2014) 

 Członek komitetu organizacyjnego konferencji z okazji 20- lecia WZiE PG (2013) 

 Członek Rady Wydziału WZiE PG (od 2012) 

 Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów (2009 -2014) 

 Członek zespołu ds. promocji WZiE PG (2006 -2007) 

 Opiekun Naukowego Koła Marketingu „Kreatywni” (2004 – 2005) 

 Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Katedr Marketingu Uczelni 

Technicznych (2004 – 2017) 

 Członek Kapituły konkursu Karole na WZiE PG (2001 – 2012, 2019) 

 

staże i współpraca zagraniczna, pobyty naukowe  

 University of Porto, Portugalia (2017) 

 Stypendystka PHARE ACE Programme – Durham University Bussines School, 

UK (1996) 

 

członkostwo w towarzystwach naukowych 

 Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (od  2015) 

 Członek Rady Naukowej czasopisma z listy MNiSW  (od 2012) 

 

zainteresowania naukowe  

 zarządzanie i marketing w sektorze usług,  

 zarządzanie relacjami z klientami i partnerami w biznesie, 



 marketing usług profesjonalnych  

 marketing 

 

publikacje / profil naukowy  

 

 Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny zarządzania i marketingu 

 Autorka kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i 

międzynarodowych 

 Członek licznych Komisji doktorskich i habilitacyjnych 

 

 Most Wiedzy:  https://mostwiedzy.pl/anna-drapinska,9739-1 

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=dMyadM8AAAAJ&hl=pl&oi=ao 

 

nagrody i odznaczenia  

 Nagroda Rektora PG, zespołowa III stopnia za wyróżniającą działalność 

organizacyjną (2015) 

 Nagroda Rektora PG, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe 

(2012) 

 Nagroda Rektora PG, indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe 

(2011) 

 „Wykład Master” nagroda dla najlepszego wykładowcy przyznawanej przez 

studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2011) 

 Nagroda Rektora PG zespołowa III stopnia za wyróżniającą się działalność 

dydaktyczną (2005/2006) 

 Nagroda Rektora PG, indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia w 

działalności naukowej (1998) 


