Pani prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska
Opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

Pani Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska jest kierownikiem Katedry Zarządzania Ryzykiem i
Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest specjalistką z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych, społecznych i zdrowotnych oraz z historii doktryn ekonomicznych.
W początku lat 90. XX w. zainicjowała kontakty z młodzieżą ze Wschodu, angażując się we współpracę
z Polskim Uniwersytetem w Wilnie. W latach 1994-1996 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora
Akademii Ekonomicznej w Krakowie ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem w Wilnie. W kolejnych
latach sprawowała opiekę nad stypendystami z Ukrainy, Litwy i Słowacji podejmującymi studia w
Polsce. W ostatnich latach podjęła inicjatywę zmierzającą do budowy ścisłych kontaktów z ośrodkami
akademickimi krajów Europy Środkowej i Wschodniej (od Litwy po Kazachstan). Wyrazem tej
współpracy jest cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w
krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu.
Przez wszystkie lata swojej pracy dydaktyczno-naukowej prowadziła i podejmowała wiele inicjatyw
dobrze służących środowisku akademickiemu, m.in. jako: prodziekan Wydziału Ekonomii, wiceprezes
Zarządu Krakowskiego Oddziału PTE, współtwórca i przewodnicząca Zespołu EDUCO opracowującego i
wdrażającego nowoczesne metody dydaktyczne w ówczesnej Akademii Ekonomicznej, Pełnomocnik
Rektora ds. Ubezpieczenia Grupowego Pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie, opiekun
specjalności Ubezpieczenia Gospodarcze, Kierownik Podyplomowego Studium Ubezpieczeń
Gospodarczych.
Wraz z pracownikami Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie Pani Profesor przygotowała wiele prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki. Staże
naukowe odbyła w Grand Valley State University (USA), Danish Technological Institute, Lyngby
Business College (Dania), na Uniwersytecie w Dublinie (Irlandia). Jest członkiem Doradczego Komitetu
Naukowego Rzecznika Finansowego, PTE, PAN, PAU, PTF.
Pani prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska jest autorem kilkunastu książek i monografii, ponad 100
artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, promotorem ponad 400 prac dyplomowych na
studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich, promotorem 7 prac doktorskich oraz
recenzentem wniosku o nadanie tytułu profesorskiego.

