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wykształcenie  
- Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu (1990)  
stopień / tytuł naukowy  
- doktor habilitowany – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (2006)  
- doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (1997)  
 
zatrudnienie  
- Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania I Ekonomii: asystent (1993-1997); adiunkt (1997-2009); profesor 
nadzwyczajny (2009-2019), profesor uczelni (od 2019)  

- Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości (2006-2008)  
- Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku: prof. nadzwyczajny (2010-2012)  

 
pozycja akademicka  
- Dziekan (2012- 2020)  
- Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego (od 2019, Katedra Przedsiębiorczości) (2013-
2020)  
- Kierownik studiów podyplomowych „ Podstawy zarządzania w małych firmach” (2006-2007)  
 
funkcje instytucjonalne  
- European Council for Small Business, vice President na Polskę (od 2017) 
- Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP (od 2019)  
- CEEMAN (od 2019) ekspert dydaktyczny i naukowy 
- Państwowa Komisja Akredytacyjna (później Polska KA), ekspert kierunkowy i jakościowy (2011-2017) 
- Członek założyciel Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości  (2007) w latach 2008-2013 członek 
zarządu.  
- Przewodnicząca Rady Naukowej, Fundacji Rozwoju Myśli Ekonomicznej przy WZiE PG (od 2011 do 2019). 
- Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego: Research on Enterprise in Modern Economy – theory and 
practice (do 2020) 

- Ekspert dydaktyczny i naukowy w projektach krajowych dotyczących między innymi uznawalności kształcenia,  
wsparcia MSP oraz ustawicznego kształcenia zawodowego 

 
projekty naukowe 
- SNOwMAN (Interreg) – kierownik regionalny odpowiedzialny za komponent naukowy  
- EURO 2012 – kierownik projektu naukowego finansowanego z programu: Kapitał Ludzki 
- główny wykonawca w projektach: ACE oraz NCN. 
- SEAS (Survey on Entrepreneurial Attitudes of Students) – inicjator i kierownik badań panelowych w ramach 
projektu krajowego, a od 2019 międzynarodowego prowadzonego nieprzerwanie od 2008 roku  
 
kształcenie kadry: 
- trzech wypromowanych doktorów 
- dwie recenzje w postępowaniach habilitacyjnych, jedna recenzja w przewodzie habilitacyjnym 
- 10 recenzji doktoratów 
 
 
członkostwo w towarzystwach naukowych  
- European Council of Small Business (od 1994 – z przerwami, od 2015 nieustannie) 
- International Council of Small Business (2015-2019) 
- USA SBE (2007–2008) 
- Polskie Towarzystwo Zarządzania i Innowacji (od 2017) 
 
zainteresowania naukowe  
- przedsiębiorczość we wczesnych etapach (intencje przedsiębiorcze, pre-przedsiębiorczość) 
- kształcenie przedsiębiorczości 
- przedsiębiorczość kobiet 
- rozwój MSP 
 
publikacje / profil naukowy  
- Most Wiedzy:  https://mostwiedzy.pl/pl/julita-wasilczuk,9713-1  

- Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7Bnk01kAAAAJ&hl=pl  

https://mostwiedzy.pl/pl/julita-wasilczuk,9713-1
https://scholar.google.com/citations?user=7Bnk01kAAAAJ&hl=pl


 
nagrody i odznaczenia  
- Medal Edukacji Narodowej (2010),  
- Złoty Krzyż Zasługi (2018) 

- Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 
 


