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Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale 

Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Department for 

E-Governance and Administration, Faculty of Business and Globalization, Danube University 

Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information 

Quarterly, Elsevier. Wcześniej był profesorem wizytującym w Università Della Svizzera 

Italiana, Szwajcaria i University of Minho, Portugalia; oraz kierownikiem-założycielem, 

Senior Research Fellow i Research Fellow w jednostkach United Nations University (UNU) 

w Makau i Portugalii. W UNU założył i kierował przez 12 lat programem cyfrowego 

państwa, który realizował działania badawcze i rozwojowe w 61 krajach na całym świecie. 

Wśród nich, założył International Conference on Theory and Practice of Electronic 

Governance (ICEGOV) i zorganizował 10 edycji tej serii konferencji w Makao, Kairze, 

Bogocie, Pekinie, Talinie, Albany, Seulu, Guimarães, Montevideo i New Delhi; był 

współprzewodniczącym e-Government Interest Group w World Wide Web Consortium 

(W3C); był członkiem grupy ekspertów ONZ ds. E-Government Survey; i był głównym jury 

nagrody Sultan Qaboos Award for Excellence in e-Government w Omanie. Jego 

zainteresowania badawcze obejmują cyfrowe państwo, informatykę dla rozwoju, 

zrównoważoną transformację cyfrową i transformację cyfrową dla zrównoważonego rozwoju. 

Jest autorem lub współautorem ponad 260 publikacji, w tym publikacji akademickich i 

raportów technicznych i polityki publicznej przygotowanych dla takich organizacji jak Bank 

Światowy, Commonwealth Telecommunication Organization (CTO), Fundacja Makau, 

International Development Research Center (IDRC), International Telecommunication Union 

(ITU), Komisja Europejska, Microsoft, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OBWE), United Nations Development Programme (UNDP) i United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), a także dla rządów w Afryce, Azji, Ameryce 

Łacińskiej i na Pacyfiku. Jego kwalifikacje akademickie obejmują uprawnienia równoważne 

habilitacji w naukach o zarządzaniu, Politechnika Gdańska; stopień doktora informatyki, 

University of Warwick, Wielka Brytania; oraz stopień magistra matematyki, Uniwersytet 
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Zainteresowania naukowe 

 cyfrowe państwo 

 informatyka dla rozwoju 

 zrównoważona transformacja cyfrowa 

 transformacja cyfrowa dla zrównoważonego rozwoju 

Prowadzone przedmioty 

 Globalna Transformacja Cyfrowa 

 Systemy Informatyczne Przedsiębiorstw 

Tematy prac dyplomowych 

Studia magisterskie lub doktorskie, prace po angielsku: 

 Features and dynamics of digital transformation around the world and over time 

 Results and impact of digital transformation on cities, countries and the world 



 Technological, institutional, cultural and other factors influencing digital 

transformation 

 Benefits of digital transformation - efficiency, equity, transparency, engagement, etc. 

 Threats of digital transformation - inequality, exclusion, cybercrime, surveillance, etc. 

 Controlling digital transformation - policies, institutions, projects, capacities, etc. 

 Digital transformation helping countries meeting the UN Sustainable Development 

Goals 

 Digital transformation helping build societal resilience during the COVID-19 

pandemic 

 Benchmarking digital transformation in Poland/EU against other countries/regions 

 Multi-disciplinary digital transformation research and its impact on policy and 

practice" 

 


