
 
 
Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG 

 

wykształcenie 

2000 - Magister ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, specjalność: Integracja 
Europejska.         

 

stopień naukowy  

2015 - Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, przyznany na 
podstawie dwóch cykli publikacji powiązanych tematycznie: „Konwergencja płac i cen” oraz 
„Efektywność i produktywność szkół wyższych”. 

2006 - Doktor nauk ekonomicznych, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 
tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza procesów konwergencji cen w UE 1990–2002, promotor prof. 
Piotr Dominiak 
 
zatrudnienie 

 
Politechnika Gdańska: profesor uczelni (od 2019); profesor nadzwyczajny (2016-2019); adiunkt 
(2006-2016); asystent (2001-2006)  

 

pozycja akademicka   

wrzesień 2016 r. - październik 2020 r. kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych. 

 

funkcje instytucjonalne 
 

 Członek Rady NCN, kadencja 2018 – 2022 
 Członek Network Board sieci NORFACE (New Opportunities for Research Funding 

Agency Co-operation in Europe) 
 Członek zespołu doradców do spraw wykazów czasopism naukowych, rezygnacja z 

członkostwa w dniu 20 marca 2019 
 

staże zagraniczne i pobyty naukowe 

 IX 2019 – I 2020 Staż naukowy na Uniwersytecie Rzymskim, La Sapienza w ramach 
programu im. Bekkera NAWA 



 IX 2013 – V 2014 Staż naukowy (visiting scholar) na Uniwersytecie Kalifornijskim w 
Berkeley, USA,  Center for Labour Economics, Institute for Research on Labor and 
Employment, w ramach program Mobilność Plus 

 IX 2007 – VI 2008 European University Institute, Florencja, Włochy w ramach 
stypendium podoktorskiego Max Weber Fellowship 

 IX 2005 – II 2006 Katholiekie Universiteit Leuven, Belgia, pobyt w ramach stypendium 
Marie Curie 

 III – VI 2004 Uniwersytet w Glasgow, Stypendium Dekaban Junior Fellowship 

 

członkostwo w towarzystwach naukowych 

 członek  Komitetu Naukoznawstwa PAN, kadencja 2019-2022 
 członek AcademiaNet: Profiles of Leading Women Scientists 

 
 

projekty badawcze 

 2016 – 2021, grant NCN w ramach OPUS10: „Wpływ globalnych sieci produkcji na 
zatrudnienie, płace i alokację zasobów w warunkach heterogeniczności pracowników, firm i 
zadań”, charakter udziału w projekcie: kierownik. 

 2017 – 2018, EXCELLENCE: Doskonałość Naukowa: konkurencyjność, mierzalność, 
umiędzynarodowienie (od badań empirycznych do reform szkolnictwa wyższego), MNiSW, 
DIALOG, charakter udziału w projekcie: członek zespołu, kierownik Prof. M. Kwiek. 

 Październik 2017, Efficiency of public HEIs in CEE countries (acronym: EPHECEE), wizyta 
na: Università della Svizzera Italiana, Szwajcaria w ramach konkursowej procedury : “RISIS 
call for visits”. 

 2016 – 2019, Jean Monnet Chair in Economics: „Real and nominal convergence in the EU”, 
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), charakter 
udziału w projekcie: kierownik. 

 2016-2017, Ustawa 2.0 – założenia do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, MNiSW,  
charakter udziału w projekcie: członek zespołu, kierownik: Prof. M. Kwiek. 

 Październik 2015, InGRID (Integrating expertise in inclusive growth) visiting grant: „Trade, 
Offshoring and Labour market Inequalities – cross-country evidence based on linked micro - 
industry data”, charakter udziału w projekcie: kierownik. 

 2014–2016 – grant NCN w ramach OPUS6: Międzynarodowy outsourcing i dezintegracja 
procesu produkcyjnego – implikacje dla rynków pracy, (decyzja nr 2013/11/B/HS4/02134). 
Charakter udziału w projekcie: główny wykonawca, kierownik projektu: dr inż. A. Parteka. 

 2013–2014 – grant badawczy w ramach programu „Mobilność Plus” MNiSW: Analiza 
komparatywna efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich, Uniwersytet 
Kalifornijski w Berkeley, USA (umowa nr 674/1/MOB/11/2012/0). Charakter udziału w 
projekcie – kierownik, opiekun naukowy: prof. David Card. 

 2011–2014 – Jean Monnet Teaching Module, projekt finansowany przez Komisję Europejską: 
Jean Monnet Studies on Economic Integration: within and beyond Europe, (decyzja nr 2011-
3263/001-001). Charakter udziału w projekcie – kierownik, koordynator uczelniany.  

 2011–2013 – projekt badawczy z zakresu badań podstawowych NCN: Dyskryminacja 
płacowa ze względu na płeć: stan, przyczyny i skutki – analiza sektorowego zróżnicowania 
wynagrodzeń w krajach OECD, (decyzja nr 2011/01/B/HS4/04809).  Charakter udziału w 
projekcie – kierownik.  

 2010–2012 – grant własny MNiSW: Efektywność działalności badawczej publicznych szkół 
wyższych w Polsce, (umowa nr 3209/B/H03/2010/39). Charakter udziału w projekcie – 
kierownik. 



 2009–2010 – grant badawczy Ernst & Young w ramach programu Sprawne Państwo, „The 
competitiveness of research and scientific efficiency of Polish Technical Universities”. Charakter 
udziału w projekcie – kierownik. 

 czerwiec – grudzień 2010 – grant NBP: Market size, competitiveness and technological 
frontier – the impact of trade integration with the EU on productivity in Polish manufacturing 
sectors. Charakter udziału w projekcie – współwykonawca, kierownik projektu: A. Parteka. 

 2007–2008 – Price convergence between the EU and New Member States – grant przyznany 
przez The Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University 
(CERGE) w Pradze w ramach VII międzynarodowego konkursu Global Development 
Network Regional Research Competition. Charakter udziału w projekcie – kierownik. 

 2005–2006 – Analiza procesów konwergencji cen w krajach UE lata 1990–2002 – grant 
promotorski Nr 1H02C 03829 MNiSW, kierownik projektu: prof. Piotr Dominiak. 

 

zainteresowania naukowe 

 Wpływ handlu i globalnych sieci produkcji na rynki pracy (płace, zatrudnienie, 
produktywność) 

 Determinanty wzrostu gospodarczego 
 Analizy nominalnej i realnej konwergencji 
 Analizy produktywności i efektywności szkół wyższych 

 

 

publikacje / profil naukowy 

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3392-5267 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=_FwsKTEAAAAJ 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24069650500 
Publons: https://publons.com/researcher/1501341/joanna-wolszczak-derlacz/ 
Repec: https://ideas.repec.org/e/pwo115.html 
Most Wiedzy: https://mostwiedzy.pl/en/joanna-wolszczak-derlacz,16777-1/publications 

 

nagrody i odznaczenia 

 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą 

nadania stopnia doktora habilitowanego, 2016 

 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia będące podstawą nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego, 2016 

 Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe (indywidualna I stopnia: 2010,  indywidualna II 

stopnia: 2013, 2015, 2016,  indywidualna III stopnia: 2007, zespołowa III stopnia: 2010 ) i 

organizacyjne (indywidualna: 2019, zespołowa: 2016, 2020) 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej (2019) 

 Medal Brązowy Prezydenta RP za Długoletnią Służbę (2011) 

 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 

2011-2014 

 Olga Radzyner Award (wraz z A. Parteką) – nagroda Narodowego Banku Austrii za najlepszy 

artykuł autorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na temat integracji europejskiej w 

roku 2009.  

 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (2007) 

 

https://orcid.org/0000-0002-3392-5267
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=_FwsKTEAAAAJ
https://publons.com/researcher/1501341/joanna-wolszczak-derlacz/
https://ideas.repec.org/e/pwo115.html
https://mostwiedzy.pl/en/joanna-wolszczak-derlacz,16777-1/publications


 

Inne: 

 Członek Panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, comiesięczne publikacje w 

Rzeczpospolitej: top 50 ekonomistów z Polski (od 2020 r.) 

 Ranking ekonomistów z Polski: Ideas/Repec: 38 pozycja (na dzień 15.06.2021: 

https://ideas.repec.org/top/top.poland.html#authors)  

  

Zainteresowania pozanaukowe: 

 piłka nożna 

 podróże 

 literatura  

 

https://ideas.repec.org/top/top.poland.html#authors

