Edukacja logistyczna

Kobiety w logistyce – prof. dr hab. Halina Brdulak
Zainteresowania logistykà prof. dr
hab. Haliny Brdulak majà swoje êród∏a
w marketingu. W∏aÊnie z marketingu
artyku∏ów sportowych, eksportowanych do RFN przez central´ handlu zagranicznego „Universal”, napisa∏a prac´ magisterskà na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Studiujàc od 1977 r. wed∏ug indywidualnego programu – na co dyscyplinujàcy
wp∏yw mia∏y urodziny syna Kuby – podnios∏a Êrednià uzyskujàc IPS. Po studiach szuka∏a mo˝liwoÊci podj´cia pracy na uczelni w Instytucie Marketingu
Mi´dzynarodowego. Zdecydowa∏a si´
wi´c na studia doktoranckie. W ich
trakcie otrzyma∏a od prof. I. Tarskiego,
kierownika Zak∏adu Transportu Mi´dzynarodowego (zwolennika m´skiego
sk∏adu osobowego Zak∏adu), czasowej
pracy w ZTM. Uda∏o si´ w koƒcu Pani
Profesor zmieniç nastawienie profesora do kobiet, gdy˝ otrzyma∏a propozycj´ sta∏ego zatrudnienia. I tak doÊç niespodziewanie dla niej samej, choç Êwiadomie, zacz´∏a si´ zajmowaç transportem. Podj´∏a i rozwin´∏a wspó∏prac´
z praktykà, jak na tamte czasy bardzo
nielicznà. Transport mi´dzynarodowy
reprezentowa∏ Pekaes Autotransport,
a spedycj´ – PSM C. Hartwig. W 1986 r.
obroni∏a rozpocz´tà w trakcie studiów
doktoranckich prac´ z zakresu ekonomiki handlu zagranicznego, poÊwi´conà badaniom wp∏ywu dofinansowania
Niemiec Zachodnich na rozwój gospodarczy ich wschodnich sàsiadów.
W 1989 r. prof. H. Brdulak wesz∏a
w sk∏ad zarzàdu fundacji „Polska Eksportuje”, powo∏anej przez ministra
wspó∏pracy gospodarczej z zagranicà
w celu propagowania standardu EDIFACT w Polsce. W 1993 r. fundacj´ rozwiàzano. Wzi´∏a te˝ udzia∏ w kursie z zakresu wykorzystania baz danych w Genewie, organizowanym przez Centrum
Handlu Âwiatowego (ITC). JednoczeÊnie
H. Brdulak pracowa∏a na uczelni. W mi´dzyczasie na SGH utworzono przedmiot
„Negocjacje”, do którego poszukiwano
prowadzàcego. Uznajàc, ˝e trzeba rozwijaç swoje umiej´tnoÊci, zg∏osi∏a ch´ç
opracowania i poprowadzenia tego
przedmiotu. Jak dziÊ ocenia, by∏a to bar-
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dzo brzemienna w skutkach decyzja. Samodzielnie musia∏a zg∏´biç zagranicznà
literatur´ z tego zakresu, a nast´pnie
zweryfikowaç w praktyce nabytà wiedz´. Do dziÊ prowadzi ten przedmiot.
Rozszerzy∏a go o psychologi´ komunikacji i wprowadzi∏a zaj´cia warsztatowe.
Efektem doÊwiadczeƒ by∏a ksià˝ka „Negocjacje handlowe” (PWE, I wyd. 1986,
II wyd. zmien. 2002). W tym czasie postanowi∏a równie˝ zrealizowaç swoje
studenckie marzenia i zostaç redaktorem w czasopiÊmie „Rynki Zagraniczne”,
jedynego niegdyÊ „okna na Êwiat”, dajàcego wiedz´ z zakresu handlu zagranicznego.
W 1994 r. obj´∏a stanowisko dyrektora marketingu w SPEDPOLU i zarazem
kierowanie Podyplomowym Studium
Marketingu SGH, które prowadzi do
dziÊ. Po przyj´ciu w 1996 r. stanowiska
kierownika Zak∏adu Transportu Mi´dzynarodowego na SGH zrezygnowa∏a
z pracy w Spedpolu, pozostajàc jednak
nadal w kontakcie z firmà. Przed 5 laty
opublikowa∏a prac´ „Rynek mi´dzynarodowych przewozów samochodowych
w Polsce”, b´dàcà podstawà kolokwium
habilitacyjnego. W 1997 r. podj´∏a równie˝ wspó∏prac´ z Instytutem Transportu Samochodowego jako kierownik Pracowni Integracji Europejskiej i konsultowa∏a 2 du˝e projekty prywatyzacyjne.
W tym te˝ roku zosta∏a powo∏ana na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
SGH. Odby∏a kilka sta˝y zagranicznych
w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii
i Szwecji.
W latach 1999-2001 prowadzi∏a granty dot. polityki transportowej wspó∏pracujàc z Ministerstwem Transportu
i Gospodarki Morskiej w zakresie transportu. Od 2001 r. wspó∏dzia∏a ze Zrzeszeniem Mi´dzynarodowych Przewoêników Drogowych, wspó∏organizujàc coroczne kongresy transportowe. Jest
cz∏onkiem Rad Programowych dwumiesi´cznika „Logistyka” oraz miesi´czników „Gospodarka Materia∏owa i Logistyka” oraz „CXO”.
Mo˝na uznaç, ˝e Jej zainteresowanie
logistykà „wyrasta” z korzeni transportowo-spedycyjnych i marketingowych. Celem dzia∏ania prof. H. Brdulak jest ∏àczenie dzia∏alnoÊci praktycznej i naukowej,

wspieranie praktyków, ale równie˝ uczenie si´ od nich. Praktyczna u˝ytecznoÊç
dzia∏alnoÊci naukowej stanowi dla Niej
miernik jej efektywnoÊci, Êwiadczàcy
równie˝ o wiarygodnoÊci wobec studentów przy wskazywaniu im zagro˝eƒ i pokazywaniu szans w zakresie zarzàdzania logistycznego, e-logistyki, negocjacji
czy mi´dzynarodowych rynków transportowych.
Prof. Halina Brdulak wyda∏a drukiem:
• 15 pozycji zwartych
• 10 ekspertyz (m.in. dla MWGzZ i MTiGM,
MEN)
• 16 tematów badawczych
• 30 referatów, w tym 4 obcoj´zyczne
opublikowane w RFN
• ponad 140 artyku∏ów (Spedycja
i Transport, LOGISTYKA, Problemy
Ekonomiki Transportu, Przeglàd Komunikacyjny, Rynki Zagraniczne,
Rzeczpospolita – Magazyn Transport
i Spedycja).
Szerzej o karierze zawodowej prof. dr
hab. Haliny Brdulak na stronach internetowych: www.logistyka.net.pl
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