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John Goddard OBE is Emeritus Professor and Special Advisor 
to the Vice Chancellor of Newcastle University. He founded 
and led the University’s Centre for Urban and Regional 
Development Studies (CURDS) from 1977 to 1998. During 
this period it was designated as a ‘centre of excellence’ by 
the UK Economic and Social Science Research Council. He 
translated his academic insights into the role of universities 
in city and regional development based on his research 
in CURDS into practise when appointed Deputy Vice 
Chancellor with special responsibility for the University’s city 
and regional engagement.

Post retirement in 2008 John returned to CURDS to translate 
his experience in institutional management into academic 
outputs, policy guidance for individual universities, local and 
national governments and international bodies such as OECD 

and the European Commission. He was appointed a NESTA Fellow where he wrote a ‘provocation’ 
entitled ‘Re-inventing the Civic University’ and co-author a book with Paul Vallance on The 
University and the City that looks into the university from outside. He has recently co-edited an 
international comparative study with Professor Ellen Hazelkorn The Civic University: the Policy 
and Leadership Challenges that takes an inside out view. 

John Goddard has led reviews of universities and regional engagement for the Finnish 
Higher Education Evaluation Council and acted as academic leader of the OECD programme 
on universities and city and regional development published as Higher Education and Regions: 
Globally Competitive, Locally Engaged. He has produced a Guide for the European Commission 
on Connecting Universities to Regional Growth. He is a member of the Mirror Group advising the 
Commission’s Smart Specialisation Platform, of the Advisory Group on Widening Participation in 
Horizon 2020 and the Advisory Group on Science With and For Society and been a co-investigator 
in an FP7 Research Programme on Smart Specialisation led by Professor Kevin Morgan at Cardiff 
University. In 2015 he was elected a Fellow of the Academia Europaea. 

Joanna Morawska-Jancelewicz — pracuje w Gabinecie Rek-
tora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest 
jednym z głównych wykonawców projektu „Odpowiedzialne 
badania naukowe. Odpowiedzialny uniwersytet”. Rozwija kon-
cepcję uniwersytetu zaangażowanego oraz koordynuje rozwój 
pierwszego w Polsce Science Shop. Jest absolwentką Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i stu-
diów podyplomowych „Psychologia w zarządzaniu” oraz „Ad-
ministracja europejska”. Ukończyła także studia doktoranckie 
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej. 
W pracy naukowej zajmuje się koncepcją kreowania i roz-
woju innowacji społecznych przez uczelnie. Na UAM praco-
wała w Centrum Integracji Europejskiej oraz Centrum 
NanoBioMedycznym UAM, co wiązało się ze zdobyciem bar-

dzo szerokiego doświadczenia, w tym interdyscyplinarnego i międzynarodowego. 
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Jacek Guliński — dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Poznańskiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego, chemik, wykładowca akademicki. 
Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagad-
nieniach związanych z transferem innowacji i technologii, 
polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz 
komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współau-
tor wielu monografii, publikacji naukowych, patentów oraz 
zgłoszeń patentowych. 

Maciej Żylicz — prof., studied physics and biology at the 
University of Gdańsk and earned his doctoral degree and 
professorship in the field of molecular biology and 
biochemistry. In 1980–1999 he conducted a research at the 
University of Gdańsk (in 1990–1993 as vice rector for 
research), and in 1999–2005 at the University of Warsaw. 
During 1999–2016 he was a head of the Department of 
Molecular Biology at the International Institute of Molecular 
and Cell Biology in Warsaw. Since 2005 he has been serving 
as president of the executive board of the Foundation for 
Polish Science. His research on heat-shock proteins has been 
widely cited (24 papers cited more than 100 times). He has 
isolated and provided a biochemical description of the first 
heat-shock proteins, demonstrated their involvement in 
DNA replication, dissociation of protein aggregates, folding 

and degradation of other proteins. He discovered the involvement of molecular chaperones in 
activation of tumour suppressor protein, p53. His recent research on chaperone-dependent 
chemoresistance of cancer cells may have clinical implications. He is a member of numerous 
Polish and foreign scientific academies and the winner of many scientific awards (including 
the Foundation for Polish Science Prize). He holds honorary doctorates from the University 
of Wrocław, the University of Gdańsk, and Jagiellonian University.
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Agnieszka Cybal-Michalska — prof. zw. dr hab., dziekan  
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Zakładu Pedagogicz-
nych Problemów Młodzieży. Należy do Komitetu Nauk Peda-
gogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 
Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Kultura. Społe-
czeństwo. Edukacja”, jest zastępcą przewodniczącego Rady 
Redakcyjnej periodyku naukowego „Dialogi o Kulturze 
i Edukacji” oraz zastępcą redaktora naczelnego „Rocznika 
Pedagogicznego”. 

Kierownik dwóch kierunków studiów pody plomowych: 
Przygotowanie pedagogiczne oraz Aktywizacja młodzieży — 
zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej.

Zainteresowania naukowo-badawcze: problematyka glo-
balizacji, kondycji współczesnego człowieka, socjopedagogicznych problemów młodzieży. 
Autorka licznych artykułów naukowych oraz prac: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan 
i potrzeby edukacyjne (2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Stu-
dium socjopedagogiczne (2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (2013); redakcja 
naukowa książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość 
w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersali-
zmem (2011), współredakcja książki Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (2011), Dyskursy 
kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012). 

Janina Filek — prof. zw. dr hab., absolwentka Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 
2005–2008 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych UEK, zaś a w latach 2012–2016 kierow-
nik Katedry Filozofii UEK. Aktualnie kierownik Zakładu 
Etyki i Filozofii Społecznej. Od 2002 r. Pełnomocnik Rektora 
UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, od 2014 przewodnicząca 
Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 
(SOUEK), od 2016 r. przewodnicząca Komisji ds. Wyrówny-
wania Szans Edukacyjnych przy KRASP oraz członek Komisji 
Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności KRASP. Od 
września 2016 r. prorektor UEK ds. komunikacji i współ-
pracy. Autorka wielu prac badawczych, m.in.: Wprowadzenie 
do etyki biznesu (2001, 2011), Wolność i odpowiedzialność 

podmiotu gospodarującego (2002), Społeczna odpowiedzialność jako nowa wersja mowy spo-
łecznej (2013). Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu (EBEN Polska) 
oraz członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
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Fredrik Björk is lecturer in Environmental Science at the 
department of Urban Studies, Malmö University. He has been 
engaged in a number of initiatives in the field of social 
innovation over the years, including the development of An 
ecosystem for social innovation in Sweden. A strategic research 
and innovation agenda. He is currently on the board of trustees 
of Social Value International, and a member of the advisory 
board for social impact of FISSAC, a Horizon2020-project on 
circular economy. His most recent publication is “Social 
Change Through Temporary Short-term Interventions: The 
Role of Legitimacy in Organizing Social Innovation” (with A. 
Edvik) in Social Entrepreneurship and Social Enterprises: 
Nordic Perspectives. Lundgaard Andersen, Gawell & Spear 
(eds.). Routledge: New York and London 2016.

Bartosz Brzoza — doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Labo-
ratorium Języka i Komunikacji na tym samym wydziale. Jego 
zainteresowania badawcze obejmują m.in. psycholingwi-
styczne aspekty dwujęzyczności, proces rozumienia mowy 
języka obcego oraz kwestie reprezentacji języka w umyśle. 
Kieruje własnym projektem Preludium (źródło finansowa-
nia: Narodowe Centrum Nauki). Przygotowuje rozprawę 
doktorską dotyczącą ustalenia roli świadomego przyswajania 
poprawnej wymowy w języku obcym na schematy przetwa-
rzania języka u osób znających więcej niż jeden język. Jest 
stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018. 
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Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk — prof. zw. dr hab.; specja-
lizuje się w zakresie fonetyki i fonologii angielskiej i porów-
nawczej, fonotaktyki i morfonotaktyki, przyswajania języka 
pierwszego i obcego, teorii języka i typologii. Jest twórcą po-
znańskiej szkoły fonologii naturalnej. Autorka ponad 150 
prac naukowych, m.in. Phonology Without the Syllable. 
A Study in the Natural Framework, Beats-and-Binding Pho-
nology, Constraints and Preferences. Kierownik lub uczestnik 
kilkunastu grantów krajowych i międzynarodowych. Odbyła 
staże naukowe w Uniwersytecie Londyńskim i University of 
Hawai’i (stypendystka Fundacji Fulbrighta). Była wykładowcą 
wizytującym w Uniwersytecie Wiedeńskim (1991–1994). Wie-
lokrotnie zapraszana na wykłady gościnne na uniwersytetach 
w wielu krajach. W roku 2009 dołączyła do grona członków 
prestiżowej Academia Europaea. Jest też od roku 2005 człon-

kiem norweskiej Akademii Nauk Agder Academy of Sciences and Letters. Od 2007 r. jest 
członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN. W roku 2016 została członkiem korespondentem 
zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk. Jest członkiem 17 towarzystw zawodowych. 
W 2012 r. została prezydentem Societas Linguistica Europaea. Od roku 1998 jest redaktorem 
naczelnym Poznań Studies in Contemporary Linguistics PSiCL. Jest redaktorem 12 tomów wie-
loautorskich. Założycielka i dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Przetwarzania Mowy i Ję-
zyka UAM. Wypromowała 22 doktorów. Opiekuje się kilkoma przewodami doktorskimi. Od 
1997 r. jest kierownikiem Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego na WA UAM, a w la-
tach 1996–2005 była zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej. W latach 2005–2012 
była dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UAM, od roku 2012 jest dziekanem pierw-
szego w Polsce Wydziału Anglistyki. 

Waldemar Kuligowski — profesor w Instytucie Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad 
Kulturą Współczesną. Od 2013 r. przewodniczący Interdy-
scyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Ko-
mitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania tere-
nowe w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Albanii, Węgrzech, 
Serbii i Uzbekistanie. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas 
Kultury”. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Zdobywca nagród „Książka Jesieni 2006”, 
Edukacja XXI”, wyróżniany za pracę dziennikarską i w ogól-
nopolskich konkursach poetyckich. 
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Hanna Mamzer — dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Socjologii Kultury i Cy-
wilizacji Współczesnej, psycholog i socjolog. Jest biegłym są-
dowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu z zakresu 
dobrostanu psów.

Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European Uni-
versity, British Council, Programu Socrates Erasmus, Euro-
pean University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana 
Batorego, laureatka akcji stypendialnej „Polityki”, licznych 
nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę 
międzynarodową: realizując liczne zagraniczne wykłady go-
ścinne w wielu krajach Europy, Azji, Afryki (RPA i Maroko), 
Ameryki Południowej (Meksyk) i Stanów Zjednoczonych. 

Aktywnie podejmuje działania na rzecz dobrostanu 
zwierząt. Systematycznie poszerza swoją wiedzę w zakresie 

etologii psa poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, seminariach. Absolwentka 
studiów podyplomowych z zakresu relacji człowieka z psem w Wyższej Szkole Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Lokalnej Komisji 
Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach. 

Mariusz Jancelewicz — dr; od roku 2012 kierownik Labora-
torium Wytwarzania Nanostruktur i Nanomateriałów w Cen-
trum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania na-
ukowo-badawcze koncentrują się na wykorzystaniu metod 
umożliwiających projektowanie i fabrykację warstw półprze-
wodnikowych o grubości subatomowej w zastosowaniu do 
ogniw fotowoltaicznych, sensoryki oraz medycyny regenera-
cyjnej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publika-
cji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. Ponadto jest zaangażowany 
w kilka krajowych projektów badawczych dotyczących wyko-
rzystania nanotechnologii w wielu obszarach nauki oraz życia 
codziennego. Od 2008 r. jest członkiem komitetów organiza-
cyjnych corocznych międzynarodowych konferencji i szkół 

letnich „Ampere NMR School”, „The Nanosymposium on Nanomaterials and their Applica-
tions”, a od 2015 r. „NanoTech Poland”. 
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Grzegorz Nowaczyk — dr; Wydział Fizyki Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w procesie tworze-
nia Centrum NanoBioMedycznego, którego jest pracowni-
kiem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania 
nowych materiałów i technologii w aplikacjach biomedycz-
nych. W ostatnich latach zwrócił swoją uwagę ku nanotech-
nologii i układom biomimetycznym. Na co dzień większość 
czasu poświęca wysokorozdzielczej mikroskopii elektrono-
wej, za pomocą której obserwuje świat w skali subatomowej, 
próbując odnaleźć korelacje pomiędzy właściwościami mate-
rii na poziomie pojedynczych atomów a ich właściwościami 
w makroskali. Jest również członkiem zarządu Oddziału 
Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej 
i chętnie angażuje się w działalność dydaktyczną.

Anna Schmidt-Fiedler — doświadczona manager/koordyna-
tor projektów — zarówno w biznesie, na uniwersytecie oraz 
w sektorze organizacji pozarządowych. Od 2012 r. prowadzi 
własną organizację — Fundację Fiedlerów, której jest współ-
założycielką. Jest także inicjatorką i pomysłodawczynią wielu 
inicjatyw fundacji, której najważniejszymi obszarami działal-
ności są: (a) dialog międzykulturowy, w ramach którego od-
bywa się coroczny festiwal podróżniczy Orinoko nad Wartą; 
(b) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej — szereg 
inicjatyw — spotkań, debat, wystaw, warsztatów; (c) innowa-
cje społeczne, w tym inicjatywa key4tomorrow.org.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym 
obecnie pracuje zawodowo, była przez wiele lat osobą od-
powiedzialną za pozyskiwanie funduszy unijnych — za-
równo inwestycyjnych (np. Centrum NanoBioMedyczne), 

naukowo- badawczych (np. PHD Program in Nanotechnology), zarządzanie projektami 
— także mobilnościami międzynarodowymi. Od dwóch lat zajmuje się wdrażaniem i włą-
czaniem w programy nauczania i różne dziedziny działalności uczelni idei innowacji społecz-
nych oraz odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI): (a) Projekt Laboratorium Innowacji 
Społecznych, Academy of Good Governance — współautorka projektu; (b) Tworzenie plat-
formy współpracy uczelni z otoczeniem społecznym — projekt w programie DIALOG — 
współautorka i główna wykonawczyni projektu; (c) model Science Shop na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM — współautorka i koordynatorka projektu.
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Paweł Churski — dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii, 
specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka 
przestrzenna, rozwój regionalny, polityka regionalna. Profe-
sor nadzwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekono-
micznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geo-
graficznych i Geologicznych UAM. Autor ponad 200 publikacji 
naukowych, w tym dziewięciu monografii i 24 redakcji prac 
zbiorowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się 
wokół problematyki czynników rozwoju regionalnego, prze-
mian polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, spe-
cjalizacji regionalnej, obszarów problemowych w rozwoju 
lokalnym i regionalnym, stanu i zmian zachodzących na 
rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej 
oraz poziomu i warunków życia. Ważnym nurtem jego zainte-

resowań jest problematyka znaczenia turystyki w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego 
oraz możliwości wspierania inwestycji z tego zakresu środkami programów pomocowych 
i funduszy strukturalnych. Problematyka jego badań dotyczy również informatyki i jej zasto-
sowań w zarządzaniu terenem oraz rozwiązywaniu problemów matematyczno-statystycznych 
dotyczących analiz zróżnicowania przestrzennego procesu rozwoju społeczno-gospodar-
czego (GIS, STATGRAPH, STATISTICA). Jest kierownikiem i wykonawcą projektów Komi-
tetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum 
Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inicjator, autor i współautor projektów 
badawczych i dydaktycznych finansowanych w ramach konkursów ze środków funduszy 
strukturalnych. Jest recenzentem European Research Council, Narodowego Centrum Nauki, 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Anett Ruszanov has fourteen years of professional experience 
in Brussels. She has been working on the regional dimension 
of research and innovation for more than nine years and has 
been managing research-innovation projects for more than 
eight years in various thematic domains as a senior member 
of staff at the Secretariat of the European Regions Research 
and Innovation Network (ERRIN) in Brussels. Currently, she 
manages two Horizon 2020 projects on responsible research 
and innovation (RRI). ERRIN is a Brussels-based platform of 
regional authorities and/or other place-based, non-profit 
organisations and their Brussels representation offices where 
Wielkopolska is also a member.

She is vice-chair of the More Years Better Lives Joint 
Programming Initiative Societal Advisory Board (SOAB) that 
makes sure that the demographic change-related research 

engages with societal stakeholders and that research results are translated into recommendations 
for policy makers and other stakeholder groups that SOAB members represent.
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Norbert Steinhaus is board member of Wissenschaftsladen 
Bonn (WilaBonn) since 1990. For the last 17 years he 
cooperated in international projects on citizen participation 
in science and technology or responsible research and 
innovation. Actually he is directly involved in four H2020 
funded projects (EnRRICH, Sparks, BigPicnic, Bloom) and 
supports four more H2020 projects (CIMULACT, DITOs, 
HEIRRI, InSPIRES) through being on their advisory board. 
Since the end of 2007 he is coordinator and international 
contact point of LIVING KNOWLEDGE, the international 
Science Shop network. In 2014 he has been member the 
steering committee for the SIS-RRI conference which was 
organized by the National Research Council of Italy and held 
in Rome within the 2014 Italian presidency of the European 
Union. He was invited by and is active in the network of 

National Contact Points in Horizon 2020 Science with and for Society (SwafS) as member of 
the Expert Group of SwafS in the area of Public Engagement.

Maciej Sytek — członek Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego, dyrektor Departamentu Zdrowia, zastępca Dyrektora 
Departamentu Wdrażania Programów, menedżer i trener 
biznesu. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospo-
darczą w zakresie zadań doradczych i kadrowych. Samorząd 
terytorialny od zawsze był jego obiektem zainteresowań. Od 
roku 2011 pracował w Wydziale Informacji i Promocji De-
partamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkow-
skim, najpierw jako kierownik, potem jako naczelnik. Brał 
udział w pracach związanych z tworzeniem Wielkopolskiego 
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. W roku 2015 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Wdraża-
nia Programu Regionalnego. Koordynował i monitorował in-
westycje na płaszczyźnie wzmocnienia konkurencyjności 
przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, 

transportowej, edukacyjnej. Od roku 2016 piastował stanowisko dyrektora Departamentu 
Zdrowia. Był odpowiedzialny za kierowanie pracą oraz kształtowaniem ogólnej polityki działa-
nia departamentu. Jako członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest odpowiedzialny 
za pracę Departamentu Zdrowia, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz De-
partamentu Gospodarki. Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego, ma na swoim koncie 
wiele sukcesów społecznych. Między innymi jest inicjatorem akcji ,,Świąteczna paczka od są-
siada’’ w gminie Pobiedziska. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia zbierana jest żywność 
dla osób samotnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej. W 2009 r. został uhonorowany 
tytułem Wolontariusz Roku przez starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego. 
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„kultury obecności” Hansa Ulricha Gumbrechta. Inspiruje 
się ponadto studiami nad codziennością, nową fenomenolo-
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niczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz członkiem 
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