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O autorze

Autorka podręcznika, Justyna Małkuch-Świtalska, jest menedżerem 
nauki z trzynastoletnim doświadczeniem zdobytym we współpracy 
zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi instytucjami. Od grudnia 2015 
roku pozostaje aktywnym ekspertem Komisji Europejskiej – począt-
kowo jako członek grup doradczych, a od 2019 roku jako ewaluator 
projektów grantowych programu „Horyzont 2020”. Specjalizuje się 
w strategicznym zarządzaniu karierą naukową oraz w projektowaniu 
i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukow-
ców. Tylko w 2019 roku jej analizie poddano projekty o wartości prawie 
400 milionów euro. Wśród współpracujących z nią polskich instytucji 
jest kilkadziesiąt ośrodków badawczych, w tym uczelnie medyczne, uni-
wersytety, politechniki i instytuty Polskiej Akademii Nauk. 

Jest doktorem nauk historycznych i absolwentką szkoły doktorskiej 
na Université de Lorraine we Francji, gdzie rozprawę obroniła przed 
Komisją złożoną z profesorów Uniwersytetu Harvarda, Sorbony i Uni-
versité de Bourgogne. Wykładowca Université de Reims Champagne-
-Ardenne we Francji (2011–2017), od roku 2006 pozostaje członkiem 
francuskiego zespołu badawczego na Université de Lorraine. Jest zało-
życielką i prezesem powstałego w 2011 roku Stowarzyszenia Rozwoju 
Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, w ramach którego wspiera 
i promuje naukowców z różnych ośrodków i dyscyplin oraz współpra-
cuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi1. Jest też pomysłodawcą 

1 www.poldoc.pl.



Forum Karier Naukowych zorganizowanego w Warszawie w 2016 roku 
oraz Business & Science Network realizowanego cyklicznie w Krakowie 
od 2016 roku.

Justyna Małkuch-Świtalska to także certyfikowany coach i super-
wizor prowadzący zajęcia strukturalnej superwizji rozprawy doktor-
skiej. Od 2016 roku autorka stoi na czele najbardziej doświadczo-
nego zespołu trenerskiego wyspecjalizowanego w usługach dla nauki 
w Polsce, jest też pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na tere-
nie RP2. Od 2017 roku prowadzi pierwszy certyfikowany kurs trenerski 
kierowany do naukowców, a od 2019 roku organizuje Narzędziownię 
– zajęcia umożliwiające tworzenie własnych narzędzi szkoleniowych 
ułatwiających naukę różnych przedmiotów i dyscyplin. Od lutego 2019 
roku pełni rolę Associate Trainer przy brytyjskim zespole trenerów 
akademickich Vitae (The CRAC, z siedzibą w Cambridge), jest rów-
nież zaangażowana jako juror konkursu Three Minute Thesis® (edy-
cja 2019). Dotąd w jej szkoleniach wzięło udział ponad dwa tysiące 
osób pochodzących głównie z Polski oraz z większości krajów Europy.

2 www.trenernauki.pl.


