DR ŁUKASZ NAZARKO
Dr Łukasz Nazarko jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku stosunki międzynarodowe.
Ukończył też Program Studiów Europejskich i Nordyckich na Uniwersytecie w Turku (Finlandia). W 2014
roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach. Przed podjęciem pracy na Politechnice Białostockiej (w 2006 roku) pracował w Genewie
(Szwajcaria) w organizacjach międzynarodowych powiązanych z systemem Narodów Zjednoczonych.
Obszarami badań naukowych dra Łukasza Nazarko są foresight, technology assessment, zarządzanie
technologiami, ekonomika innowacji oraz polityka innowacyjna. Jest autorem lub współautorem
kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 2010 roku
dr Łukasz Nazarko odbył staż naukowy pt. Foresight impact on innovation w Instytucie Badań
Przemysłowych Uniwersytetu Tokijskiego (Japonia) w ramach programu Japan Foundation Fellowship
for Intellectual Exchange. W kolejnych latach przebywał na stażach badawczych na Politechnice
Warszawskiej (tematyka: rozpoznanie długofalowych scenariuszy rozwoju transportu) oraz na Vilnius
Gediminas Technical University na Litwie (tematyka: foresight oraz jego wpływ na innowacyjność państw
basenu Morza Bałtyckiego).
Dr Łukasz Nazarko uczestniczył w realizacji szeregu projektów badawczych jako kierownik zadań
badawczych, członek kluczowego zespołu badawczego lub ekspert. Do najważniejszych należą:
Narodowy Program Foresight „Polska 2020” (MNiSW), Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie
2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii (OPI), Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce
projektów foresight (MNiSW), Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa (NCN),
Foresight - narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami (Instytut Zachodni),
Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych
nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (GDDKiA), Narodowy
Program Foresight – wdrożenie wyników (MNiSW). Obecnie jest kierownikiem zadania Engaging the
stakeholders w ramach projektu NANO2ALL – Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For
Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology (Program Ramowy Unii
Europejskiej Horyzont 2020).
Wspieranie współpracy nauki z gospodarką stanowi ważny wymiar działalności dra Łukasza Nazarko.
W 2011 roku odbył szkolenie w ramach projektu „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki”. Odbył też
staże badawcze w firmie E-PRO w ramach projektu „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki” (temat:
Zaprojektowanie i wdrożenie pilotażowego projektu foresightu korporacyjnego) oraz w firmie Adampol SA
(temat: Foresight w transporcie i logistyce) w ramach projektu „Wsparcie współpracy kadr nauki
i biznesu województwa podlaskiego”. W 2015 roku, jako jedyny przedstawiciel Politechniki Białostockiej,
wziął udział w intensywnym kursie szkoleniowym dla młodych naukowców na Uniwersytecie
w Wageningen (Holandia) z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do
współpracy z gospodarką pn. TransFormation.doc. Jest członkiem stałej grupy ekspertów przy Związku
Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Dr Łukasz Nazarko jest członkiem Board of Directors IEEE, Technology and Engineering Management
Society, Poland Chapter. Ponadto, należy do Association of Engineering, Project, and Production
Management oraz International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Bierze
też udział w pracach Commission of the Churches on International Affairs (status konsultacyjny ONZ),
Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

