DR INŻ. ROMUALD ZIÓŁKOWSKI
Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, którą ukończył w roku 1998. W roku 2005 obronił rozprawę
doktorską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i uzyskał stopień
doktora nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie turystyką i ekonomika informacji. Od 2000 roku
jest pracownikiem Wydziału Zarządzania, obecnie zatrudniony w Katedrze Gospodarki Turystycznej na
stanowisku adiunkta.
Dr Romuald Ziółkowski jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji naukowych, kierował lub był
członkiem zespołu w ponad 10 projektach naukowo-badawczych zrealizowanych na Politechnice
Białostockiej, wykonawcą kilkunastu opracowań specjalistycznych z zakresu funkcjonowania rynku
turystycznego wykonanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz współorganizatorem
10 konferencji naukowych zorganizowanych przez Katedrę Gospodarki Turystycznej.
Kandydat posiada znaczne osiągnięcia w działalności organizatorsko-popularyzatorskiej. Jest członkiem
wielu komisji działających na Politechnice Białostockiej (między innymi Komisji ds. Rozwoju
i Współpracy, Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej, Wydziałowej Komisji ds. Jakości
Kształcenia, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) i organów uczelnianych (członek Senatu Politechniki
Białostockiej, członek Rady Wydziału Zarządzania).
Od roku 2012 pełni funkcję prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych i promocji. W tym okresie
aktywnie włączył się w promowanie przedsiębiorczości wśród studentów i uczniów szkół średnich
(kandydatów na studentów) oraz promocję nauki poprzez współpracę z samorządami, środowiskiem
biznesowym i mediami. Wraz z zespołem ds. promocji rozwija inicjatywy które umacniają związki
Wydziału Zarządzania z przedsiębiorcami (np. Podlaskie Forum E-biznesu) oraz aktywizują środowisko
uczniów i studentów podlaskich uczelni w kierunku przedsiębiorczości (np. Akademicki Konkursu
Przedsiębiorczości „Mój pomysł. Mój biznes”). W okresie sprawowania funkcji prodziekana zainicjował
badania ankietowe wśród studentów I roku mające pomóc w lepszym dotarciu do kandydatów na studia
na naszym Wydziale. Zapoczątkował wiele nowych, cyklicznych przedsięwzięć, które sprzyjają
postrzeganiu Wydziału Zarządzania jako popularnego miejsce spotkań przedsiębiorców, naukowców
i studentów, wśród których warto wymienić: ogólnopolski konkurs „Biznes za Milion” (adresowany
do maturzystów); Wschodnie Forum E-biznesu East-Biz (we współpracy z Białostockim Parkiem
Naukowo-Technologicznym i grupą Eastcamp Białystok) - wyjątkowe wydarzenie łączące prelekcje,
warsztaty oraz stoiska wystawowe firm; ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich „Najlepsze
Zajęcia z Przedsiębiorczości” (wspólnie ze Studenckim Forum Business Centre Club); a także organizacja
Międzynarodowego Tygodnia Networkingu; zorganizowanie cyklu spotkań networkingowych
przedsiębiorców i studentów; organizacja Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
oraz Podlaskiego Forum Agroturystycznego.
Aktywność dr. inż. Romualda Ziółkowskiego znajduje swoje odbicie również poza pracą. W wolnym czasie
gra w badmintona, dodatkowo latem jeździ na rowerze, zimą na nartach, a w wakacje podróżuje (ostatnio
wędrował dorzeczem Amazonki, przemierzał peruwiańskie Andy i boliwijską pustynię solną – Salar
de Uyuni).

