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Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych
ze specjalnością nauki zarządzania, profesor PW oraz SGH.
Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu
Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze: modele biznesowe,
przedsiębiorczość i przywództwo, zarządzanie wzrostem.
Uczestniczka wielu kursów, staży oraz projektów, m. in. stażu
naukowego w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania personelem
w Manchester Metropolitan University, programu „Zarządzanie przedsięwzięciami”
organizowanego przez International Resource Development z Wielkiej Brytanii, programu
Public Finance Management w Harvard University (USA), projektu „Doskonalenie
procesów zarządzania przedsiębiorstwem” realizowanego we współpracy z Węgierską
Akademią Nauk. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, odpowiedzialnego za finansowanie i zarządzanie systemem oświaty.

Piotr Ćwik
Wykładowca MBA Szkoły Biznesu PW, przedsiębiorca, ekspert
i doradca w dziedzinie zarządzaniem funduszami i inwestowania.
Założyciel, Dyrektor Zarządzający i Główny Dyrektor ds. Inwestycji w VC3.0 Sp.
Z oo - pierwszy prywatny zarząd funduszy inwestycyjnych w Polsce. VC3.0 jest
zarządzającym funduszem NCBR VC Fund-of-Funds (fundusz inwestycyjny w
wysokości 125 milionów EUR z Polskim Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
i zobowiązaniem UE).
Piotr uczestniczył w rozwoju polskiego sektora kapitału podwyższonego ryzyka
jako Główny Inwestor (2005-2012) w Narodowym Funduszu Kapitałowym,
gdzie udało mu się zrealizować 15 inwestycji w nowo powstałe fundusze
Venture Capital ze zobowiązaniami w wysokości 230 milionów euro. Brał udział
w tworzeniu instytucji (pierwszego polskiego funduszu VC) od podstaw. Był członkiem komitetów
inwestycyjnych i rad nadzorczych z 10 funduszy VC. Brał udział w inwestycjach w 28 firmach zajmujących się
siewem i rozpoczęciem działalności.
Zarządzał także dwoma funduszami VC, które inwestowały w spółki w wielostopniowej formule. Ponadto
Piotr zbudował fundusz ENEA Innovation - korporacyjny fundusz VC (dla Grupy ENEA - jednego z
największych producentów energii w Polsce), koncentrującnsię na inwestycjach w sektorze energetycznym.
Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego "Silesia Financial Institution" - funduszu
inwestycyjnego o wartości 140 milionów euro, zarządzanego w celu restrukturyzacji polskiego sektora
hutniczego.

