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Szanowni Państwo,
Czasy koronawirusa to ogromny sprawdzian dla każdego. Organizacje muszą
drastycznie przestawić się na nowy sposób funkcjonowania, zmienić swoje
strategie, dostosować się do nowych wyzwań, myśląc o tym, jak przetrwać, jak
nauczyć się działać w nowych warunkach; jak przejść gwałtowną ewolucję
najczęściej poprzez cyfrową transformację.
Na zaistniałą sytuację można zareagować defensywnie lub ofensywnie.
Defensywa oznacza podejście „na przeczekanie” – minimalizowanie działań
i aktywności, „schronienie się” w małej zatoce, zwinięcie żagli i czekanie, aż burza
przeminie, choć niebo zasnute jest po daleki horyzont i nic nie wskazuje na koniec
burzy i powrót do „dawnego świata”.
Podejście ofensywne to „taniec w deszczu” – zaakceptowanie nowej
rzeczywistości i próba aktywnego reagowania w taki sposób, aby nie tylko
wypełniać obietnice wobec swoich interesariuszy, ale zdecydowanie je
przekraczać, starając się wykorzystać ten wyjątkowy, niezwykle trudny okres
jako szansę na budowanie nowej tożsamości, niezbędnej w nowej rzeczywistości.
Dla Akademii Leona Koźmińskiego COVID-19 jest dodatkowym bodźcem do
tworzenia „nowej szkoły na nowe czasy”. Z ogromną siłą cały zespół pracowników
– zarówno naukowych, dydaktycznych, jak i administracyjnych zaangażował się
w szeroko rozumianą zmianę cyfrową.
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Studenci

Badania

Biznes

Media

COVID-19
D Z I A Ł A N I A

A L K

Szkoły średnie

Eksperci

Społeczność ALK

Społeczeństwo

Zmianę, która w czasach pandemii oznacza też wielką pomoc dla studentów,
środowiska biznesowego, uczniów i nauczycieli szkół średnich, instytucji
publicznych, szpitali, innych członków społeczności ALK – w tym absolwentów,
seniorów.
Ta pomoc oznaczała głębokie przeobrażenie wielu działań szkoły. Zmiana ta, choć
ma w mianowniku cyfryzację, jest równocześnie powrotem do korzeni ALK,
którymi są m.in.: proaktywna postawa, energia i duch działania, innowacyjność,
profesjonalizm, dbałość o społeczność, przedsiębiorczość.
Niniejszy raport przedstawia zarys wielu aktywności, które członkowie
społeczności Akademii przedsięwzięli w pierwszych dwóch miesiącach pandemii.
Choć pierwotnie materiał ten miał mieć charakter wewnętrzny, warto, by
przedstawić kierunki naszych działań oraz różne pomysły, najczęściej pojawiające
się oddolnie, jako inspirację dla wielu innych organizacji. Istotą tego raportu jest
wskazanie, jak kryzys pandemii można wykorzystać do wykrzesania ogromnej
energii drzemiącej w zespole tworzącym organizację i jak ową energię można
spożytkować po prostu dla czynienia czegoś dobrego dla ludzi.
Choć cyfrowa transformacja jest dla wielu odpowiedzią na COVID-19, warto
pamiętać, że nie można realizować zmiany cyfrowej bez odpowiedniej kultury
organizacyjnej, zaangażowanego zespołu i szeroko rozumianego wsparcia.

prof. Witold T. Bielecki

prof. Grzegorz Mazurek

Rektor

Rektor Elekt
3

Akademia Leona Koźmińskiego vs. COVID-19
R

A

P

O

R

Cyfrowa
transformacja
kształcenia
w czasach
pandemii

T

Akademia Leona Koźmińskiego wdrożyła kształcenie zdalne.
9 000 studentów Akademii Leona Koźmińskiego kontynuuje edukację w trybie
online. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od zawieszenia zajęć uczelnia
przeniosła do sieci ponad 90% zajęć na studiach licencjackich i magisterskich
w języku polskim i 98% po angielsku, a także 100% zajęć prowadzonych w ramach
studiów MBA. Obecnie, 8 tygodni po początkach pandemii, wszystkie zajęcia są
w trybie online.
Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu pracowników wsparcia IT przeszkolenie
wykładowców zajęło zaledwie 48 godzin. Wszystko po to, aby również zdalnie
zachować dotychczasowe standardy nauczania. Dla wykładowców, którzy nie
mogą prowadzić wykładów oraz ćwiczeń w swoich domach, przygotowaliśmy
sale dydaktyczne z wyposażeniem do prowadzenia zajęć w trybie wirtualnym.
Podstawową, standardową platformą do nauczania online jest Microsoft Teams.
W okresie 16-29 marca średnio dziennie odbywały się 132 zajęcia: wykłady,
ćwiczenia, konwersatoria online.
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Badania
i aktywność
ekspertów
w mediach

Projekt badawczy: COVID-19 – wyzwanie dla menedżerów
Zespół Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof.
Krzysztofa Obłója rozpoczął długoterminowy program badawczy „Biznes
w czasie pandemii”. Jego celem jest systematyczne sprawdzanie, jak polscy
menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa. Grupę respondentów
badania reprezentuje 1 000 absolwentów studiów MBA ALK – najstarszych tego
typu studiów w Polsce. Wyniki badania pokażą obraz tego, jak zmieniają się
zagrożenia, reakcje i nastroje w rmach nad Wisłą. Ankietowani otrzymali
kwestionariusz, w którym odpowiadają m.in. na takie pytania:
§

Kiedy odczuli pierwsze skutki pandemii?

§

Jakie były pierwsze zakłócenia w codziennej pracy?

§

Jakie były pierwsze działania, które podjęli?

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę jakościową, czyli opisanie, które
zakłócenie okazało się najważniejsze, a jakie mniej dotkliwe dla ich biznesu
w ostatnich dwóch tygodniach i dlaczego. Ocenią także skuteczność własnych
reakcji kryzysowych i ogólny poziom radzenia sobie w sytuacji pandemii.
Pierwszy raport z wynikami badań przeprowadzonych na 100 menedżerach
został opublikowany pod koniec kwietnia 2020 r. (pdf z wynikami). Badanie będzie
prof. Krzysztof Obłój

cyklicznie powtarzane do końca pandemii.
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prof. Dariusz Jemielniak

Projekty
badawcze

prof. Grażyna Wąsowicz

Projekt badawczy: COVID-19 – dezinformacja w sieci
Projekt badawczy prof. Dariusza Jemielniaka i mgr. Leona Ciechanowskiego
z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym ma na celu zidenty kowanie
najczęściej rozpowszechnianych treści dezinformacyjnych dotyczących
COVID-19.
Projekt koncentruje się na budowaniu bazy wiedzy dotyczącej otwartej
współpracy, by zaobserwować, w jaki sposób podobne procesy naukowe
i organizacyjne zachodzą w środowiskach antynaukowych i grupach
nieświadomie rozpowszechniających fałszywe informacje.
Prowadzone badanie ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:
§

Kto udostępnia treści dezinformujące dot. COVID-19 – pro l
użytkownika?

§

Jakie grupy najczęściej udostępniają treści dezinformacyjne o COVID-19

§

Co charakteryzuje fałszywe informacje, które najszybciej się

w ramach platform społecznościowych?
rozprzestrzeniają (nastrój, styl, itp.) i konta, z których są udostępniane?
Projekt badawczy: COVID-19 a nawyki kulinarne i żywieniowe
Prof. Grażyna Wąsowicz z Katedry Psychologii Ekonomicznej ALK, we współpracy z FOOMS (Food, Media & Society) z Uniwersytetu w Antwerpii,
rozpoczyna międzynarodowe badanie w zakresie zmian nawyków kulinarnych
i żywieniowych spowodowanych pandemią COVID-19, a także roli mediów
w dokonywaniu się tych zmian.
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Kozminski experts
W ramach cyklu „Kozminski Experts” opublikowaliśmy cztery materiały wideo,
w których eksperci ALK (prof. Jacek Tomkiewicz, prof. Helena Chmielewska-Szlajfer, dr Błażej Podgórski) analizują wpływ COVID-19 na różne branże, a także
udzielają odpowiedzi na pytania:
§

COVID-19 – szansa czy zagrożenie dla biznesu?

§

Jak COVID-19 wpływa na światową gospodarkę i przedsiębiorców?

Do końca kwietnia 2020 r. nagrania miały ponad 5 tysięcy wyświetleń.
Dzielenie się wiedzą na temat pandemii i jej skutków
Nasi pracownicy naukowi aktywnie uczestniczą w debatach medialnych,
w których dzielą się swoją wiedzą, komentują obecną sytuację i przewidują
możliwe skutki pandemii.
W marcu i kwietniu eksperci z naszej uczelni udzielili kilkudziesięciu wywiadów
dla wielu polskich mediów. Dzięki mobilizacji naszej kadry byliśmy obecni we
wszystkich środkach masowego przekazu – od prasy i radia, poprzez telewizję
i Internet, po internetowe podcasty i nagrania wideo.
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Komentarze naszych ekspertów można było przeczytać
w prestiżowych dziennikach ogólnopolskich (m.in. „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Puls
Biznesu”), usłyszeć podczas audycji radiowych w największych
rozgłośniach, tj. TOK FM, Radio ZET, RMF FM, a także zobaczyć
w czołowych stacjach telewizyjnych: TVN i Polsat.

prof. Aleksandra Przegalińska dla TVN

prof. Grzegorz Mazurek dla Polsat

prof. Aneta Hryckiewicz dla Biznes24

prof. Dariusz Jemielniak dla Polsat

prof. Jan Wawrzyniak dla TVN24

prof. Marcin Piątkowski dla TVN24
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prof. Grzegorz W. Kołodko dla China Daily

dr Błażej Podgórski dla Strefy Biznesu

dr Waldemar Karpa dla Rzeczpospolitej

Anna Pałyga dla PWN

Wartość tych materiałów
wyrażona w ekwiwalencie
reklamowym wynosi ponad
17 mln złotych
(prawie 4 mln euro).

§

W marcu i kwietniu nasi eksperci wypowiedzieli się w 3,5 tysiącach artykułów

§

prasowych i internetowych, a także w programach radiowych i telewizyjnych.
Ponad 20 pracowników naukowych z dziedziny ekonomii, nansów,

§
§
§

zarządzania i prawa zaangażowało się w aktywność medialną.
Byliśmy dostępni dla mediów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Nasi pracownicy udzielali średnio dwóch wywiadów dziennie.
Komentowaliśmy kwestie ekonomiczne, biznesowe, prawne, technologiczne
i społeczne.
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prof. Jacek Tomkiewicz dla Forbes

Jesteśmy inicjatorami projektu „Forbes. Biznes. Dylematy”, w ramach którego nasi eksperci publikują na portalu
Forbes.pl opinie odnoszące się do dylematów, przed jakimi
stanie polska gospodarka w związku z pandemią.
ź

prof. Jacek Tomkiewicz o zwiększeniu długu
publicznego i zwalczaniu skutków COVID-19

§

prof. Aneta Hryckiewicz o możliwych
scenariuszach kryzysu wywołanego przez pandemię

§

Karolina Małagocka o konieczności zabezpieczenia
infrastruktury krytycznej w szpitalach

Karolina Małagocka dla Forbes
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„Niezbędnik akademicki”
Publikacja poświęcona zdalnemu funkcjonowaniu uczelni, narzędziom i systemom
wykorzystywanym podczas pandemii. Dostępna w bezpłatnym e-periodyku
PWN dedykowanym naukowcom, pedagogom i doktorantom (pdf z publikacją).
Do końca kwietnia publikacja doczekała się prawie 1000 pobrań.

Inicjatywy
online

Hackathon #ideaHACK
Akademia Leona Koźmińskiego została partnerem merytorycznym interdyscyplinarnego hackathonu online #ideaHACK. Celem inicjatywy jest tworzenie
rozwiązań w walce ze skutkami COVID-19 w zespołach składających się m.in.
z naukowców, innowatorów i programistów. Wśród uczestników hackathonu
znaleźli się studenci ALK.
Każdy z zespołów mógł skorzystać ze wsparcia mentorów biznesowych
i tematycznych, wśród nich znalazła się prof. Aleksandra Przegalińska, kierownik
studiów Management & Arti cial Intelligence.
Inicjatywa pokazała, że efektywna współpraca jest możliwa w świecie wirtualnym
i pomimo trudnych warunków nie powinno się jej zaprzestać, gdyż przekłada się
na wzrost zaufania społecznego, stanowi najlepszy sposób wymiany wiedzy
i doświadczeń, a bez niej tworzenie innowacji jest niemożliwe.

+

Weź udział w #ideaHACK
interdyscyplinarnym wirtualnym hackathonie
i włącz się aktywnie w walkę z kryzysem

24-27 kwietnia 2020 | ideaHACK.org
11

Akademia Leona Koźmińskiego vs. COVID-19
R

A

P

O

R

T

#stayathome

join our
online
courses

Zajęcia
online dla
licealistów,
studentów
i wszystkich
zainteresowanych

„Koźmiński online dla szkół” / „Stay at home and join our online
courses”
W okresie zamknięcia szkół i uczelni z powodu pandemii koronawirusa
organizujemy ogólnodostępne zajęcia online w języku polskim i angielskim.
Wirtualne zajęcia, prowadzone przez wykładowców ALK, podobnie jak te
organizowane w trybie stacjonarnym, mają na celu codzienne wsparcie licealistów
i studentów w przygotowaniu do matury i innych egzaminów. Tematyka zajęć
obejmuje zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, Big Data, zarządzaniem,
prawem, inwestowaniem i

nansami, kreatywnością i innowacjami.

Różnorodność oferowanych przez nas wykładów stwarza możliwość
samorozwoju osobom w każdym wieku. W marcu i kwietniu w 17 zajęciach
w języku polskim łącznie udział wzięło ponad 1 100 uczestników, zaś w 10
zajęciach po angielsku uczestniczyło 385 osób. Najwyższą frekwencję
odnotowaliśmy podczas wykładu

„Psychologia pieniądza”, w którym

uczestniczyło 240 słuchaczy. Wśród uczestników wykładów online znaleźli się
słuchacze z Polski i zagranicy (m.in.: z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy
i wielu innych krajów).

Discovery of
Entrepreneurial
Opportunities:
creative inspiration
or thorough
analysis?

#stayathome

join our
online
courses
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„WOS online w Koźmińskim”
W kwietniu przeprowadziliśmy cykl 8 wirtualnych zajęć mających na celu
przybliżenie licealistom tematyki związanej z wiedzą o społeczeństwie.
Uczestnicy warsztatów wraz z wykładowcami ALK zagłębiali się w wiedzę
z obszarów prawa i postępowania karnego, praw człowieka oraz organizacji
pozarządowych. W wykładach wzięło udział 210 licealistów.

Zajęcia
online

WOS
ONLINE

W KOŹMIŃSKIM
– wykłady dla szkół średnich

1-30 .04.2020

Studencka Poradnia Prawna

Warsztaty online
dla licealistów
27.04-1.06.2020

Zajęcia online prowadzone przez Studencką Poradnię Prawną
Cykl 6 warsztatów prowadzonych przez studentów prawa ALK należących do
Studenckiej Poradni Prawnej. Zajęcia mają na celu wsparcie licealistów
przygotowujących się do matury i zaznajomienie ich z przepisami prawa mającymi
wpływ na życie każdego nastolatka. Podczas warsztatów jest poruszana tematyka
mowy nienawiści w sieci, podejmowania pierwszej pracy i zakładania własnego
biznesu. Zajęcia są organizowane co tydzień, począwszy od ostatniego tygodnia
kwietnia.
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cykl seminariów studentów

III ROKU PRAWA

UNIA EUROPEJSKA
A ZWALCZANIE
PANDEMII
KORONAWIRUSA

Zajęcia
online

Seminaria online „UE i walka z pandemią koronawirusa”
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE razem ze studentami III roku
Kolegium Prawa oraz przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej w Polsce
przeprowadziła cykl paneli dyskusyjnych poświęconych zarządzaniu
kryzysowemu w UE, polityce zdrowotnej, swobodzie przemieszczania się oraz
pomocy gospodarczej dla krajów członkowskich. W 7 seminariach uczestniczyło
369 osób.

Debaty
i panele
dyskusyjne
online

„Biznes kontra wirus”
2 debaty online „Biznes kontra wirus” na temat wyzwań, zagrożeń oraz
przyszłości polskiej i światowej gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa.
W obu dyskusjach wzięli udział: prof. Jacek Tomkiewicz z Katedry Ekonomii oraz
dr Błażej Podgórski z Katedry Finansów ALK. Uczestnicy debat dyskutowali m.in.
o tym, czy poszczególne kraje miały możliwość przygotowania się do kryzysu,
jakie instrumenty do walki z nim stosują poszczególne rządy i banki centralne, np.
poprzez działania związane z polityką pieniężną i skalną, czy w Polsce uda się
nadrobić straty powstałe w wyniku zamrożenia gospodarki, jak polscy
przedsiębiorcy i menedżerowie radzą sobie w kryzysie i kto okazał się antykruchy.
Transmisja dyskusji dotarła do prawie 35 tys. osób, a 500 uczestników oglądało je
na żywo.

DEBATA ONLINE

BIZNES
KONTRA

WIRUS

24.03.2020 / GODZ. 18:30
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#ZOSTAŃWDOMU

I PYTAJ EKSPERTA
O TWÓJ BIZNES!
pytajeksperta.pl

Wsparcie dla
społeczności
Koźmińskiego

#Zostańwdomu i pytaj online eksperta o swój biznes!
Z myślą o społeczności Akademii Leona Koźmińskiego, w tym właścicielach
i menedżerach rm związanych z ALK, wspólnie z rmą Senetic i rmami
partnerskimi, stworzyliśmy bezpłatną platformę merytorycznego wsparcia
biznesowego pytajeksperta.pl. Platforma umożliwia wirtualny kontakt
z ekspertami m.in. z obszarów: prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
transformacji cyfrowej,

nansów, płynności

rmy i zadłużenia, upadłości,

restrukturyzacji, a także podatków. Lista dostępnych spotkań jest stale
poszerzana. W pierwszych 5 tygodniach działania platformy zorganizowaliśmy
27 spotkań i pomogliśmy 300 przedsiębiorcom.

prof. Dorota Dobija

dr Iwona Cieślak

prof. Paweł Mielcarz

dr Anna Kieszkowska-Grudny

prof. Paweł Korzyński

dr Błażej Podgórski
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WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE
dla studentów
i pracowników ALK

Wsparcie
online

Wsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników ALK
Pod koniec marca uruchomiliśmy specjalną linię psychologiczną dla naszych
studentów i pracowników. Pomoc udzielana jest przez specjalistów za pośrednictwem telefonu i aplikacji Microsoft Teams.
Najczęściej poruszane kwestie dotyczą:

§

pogorszenia nastroju

§

samotności

problemów (izolacja, natłok

§

lęku i strachu przed

informacji o COVID-19,

§

przyszłością
§

stresu i depresji

uczucia przytłoczenia nadmiarem

relacje rodzinne)
§

przeciążenia obowiązkami

spowodowanych

i trudnościami związanymi

nieprzewidzianą sytuacją

z pracą zdalną

Do końca kwietnia z programu wsparcia psychologicznego skorzystało 45 studentów i pracowników.

Support – see more, do more
Grupa wsparcia na Facebooku, dzięki której społeczność Koźmińskiego może
sobie wzajemnie pomagać w przeróżnych sprawach. Support – see more,
do more działa jak forum z ogłoszeniami o wydarzeniach online i przestrzeń
dyskusji. Na początku maja grupa liczyła 214 członków.
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Śniadanie Wielkanocne
By jeszcze bardziej wzmocnić naszą wspólnotę i wesprzeć tych, którzy podczas
tegorocznych Świąt nie mogli spotkać się ze swoimi bliskimi, zorganizowaliśmy
internetowe Śniadanie Wielkanocne dla studentów i pracowników ALK.
W spotkaniu wzięło udział 56 studentów i 26 pracowników. Projekt ten miał
niezwykłe znaczenie szczególnie dla studentów obcokrajowców.
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Szkolenia pracowników
W związku z pandemią Dział HR ALK przeprowadzi dodatkowe szkolenia
koncentrujące się na tematyce pracy zdalnej, prawa pracy i zarządzania
kryzysowego. Szkolenia zostały zorganizowane w ramach programu „Akademia
4.0” nansowanego przez UE.
§

„Home oﬃce – przewodnik do pracy w trybie zdalnym” – 61 uczestników

§

„Pracodawca w dobie kryzysu” – 28 uczestników

Dla naszych pracowników przygotowaliśmy również ofertę zajęć sportowych
online. Średnio uczestniczy w nich 35 osób.

#ZOSTAŃWDOMU

BIURO KARIER
I WSPÓŁPRACY
Z ABSOLWENTAMI
W TRYBIE ONLINE.
BKIWZA PRZENOSI SIĘ DO SIECI.

BIURO KARIER
I WSPÓŁPRACY
Z ABSOLWENTAMI

Wsparcie
online

Webinar „Praca zdalna w praktyce. Efektywna praca z domu”
Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami prowadzi cykl internetowych
webinarów dla członków społeczności ALK. Do końca kwietnia 2020 do webinarów dołączyło 150 uczestników.

Wsparcie dla seniorów
W związku z koniecznością izolacji wynikającej z zagrożenia koronawirusem
nasza Akademia oferuje wsparcie dla pracujących i emerytowanych seniorów
uczelni oraz innych pracowników znajdujących się w grupie ryzyka, którzy w tym
czasie nie mają zapewnionej opieki swoich bliskich. Ze wsparcia skorzystało już 30
osób.
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Maseczki dla studentów i personelu medycznego
Od 16 kwietnia w Polsce istnieje obowiązek zakrywania twarzy i nosa w trakcie
poruszania się na wolnym powietrzu. W ramach akcji „Students Help Students”
i „Face Masks for the Health Care” organizacja studencka Kozminski International
Society dostarczyła ponad 70 darmowych maseczek dla międzynarodowych
studentów z ALK i ponad 500 maseczek dla pracowników Szpitala Praskiego p.w.
Przemienienia Pańskiego w Warszawie.
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Zbiórka na sprzęt ochrony osobistej dla personelu
medycznego
Społeczność ALK widząc, z jakimi wyzwaniami borykają się obecnie lekarze
pracujący w szpitalach, postanowiła wesprzeć akcję #MaskaBohatera. Nasza
uczelnia zdecydowała się wspomóc personel medyczny w tym trudnym okresie
i zakupić produkty do podstawowej ochrony osobistej takie jak: maseczki i kombinezony ochronne oraz płyn do dezynfekcji.

ALK
społecznie

Wspieramy akcję
#MASKABOHATERA

M AS KA
BO HA TE RA

ZBIÓRKA
NA
RESPIRATOR
#Wearetogether #WeareKozminski

Zbiórka na respirator
Chcąc wyrazić solidarność i uznanie dla wyjątkowo trudnej i odpowiedzialnej
pracy wszystkich pracowników ochrony zdrowia, Fundacja Koźmińskich
organizuje zbiórkę na respirator dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia
Pańskiego w Warszawie. W ciągu 2 pierwszych tygodni ponad 100 członków
społeczności ALK zaangażowało się w tę akcję.
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#GOTOWIDOPOMOCY

ALK
społecznie

#GOTOWIDOPOMOCY
Społeczność naszej Akademii dołączyła do akcji #GOTOWIDOPOMOCY
zainicjowanej przez Legię Warszawa, która ma na celu kompleksową pomoc
warszawskim seniorom. W działania wspierające najstarszych mieszkańców
w trudnym okresie pandemii można włączyć się poprzez:
§

bezpośrednie wsparcie materialne: przekazanie produktów np. żywnościowych, sanitarnych, higienicznych, medycznych, bądź przygotowanie
świeżych posiłków

§

dołączenie do wolontariatu #GOTOWIDOPOMOCY

§

s nansowanie ciepłego posiłku dla seniora
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