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Ph.D. in economics in the discipline of Science of Management. She is Assistant Professor in the 
Department of Public Management, previously in the International Management Department at 
the Cracow University of Economics. She is also the Director of the International MBA program, 
and Head of the Social and Environmental Development Unit. She is manager of a program 
financed by NCBiR “CUE available for everyone”, improving the availability for people with 
disabilities. She takes part in several international research and educational projects, including EU 
projects in the field of social entrepreneurship, MOOC courses, as well as working with startups 
and corporations. She is a certified European Consultant of Social Economics and a certified 
Innovational Lecturer. Member of the International Management Development Association, of 
Innovative Poland, and of The Polish Economic Society. She is a researcher of management, social 
responsibility, sustainable development, relations with the environment and startups with a social 
mission. Monika Sady has received numerous awards for her involvement in charity work, 
especially in the project “SOS -Społeczna Odpowiedzialność Studentów” (Students’ Social 
Responsibility).  

 

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta w 
Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi, a wcześniej w Katedrze Zarządzania 
Międzynarodowego. Dyrektorka programu International MBA oraz Kierowniczka Zespołu ds. 
Rozwoju Społecznego i Ekologicznego. Kierowniczka projektu finansowanego przez NCBiR 
„UEK dostępny dla wszystkich” zwiększającego dostępność Uniwersytetu dla osób z 
niepełnosprawnościami. Jest uczestniczką wielu międzynarodowych projektów naukowych i 
edukacyjnych, w tym projektów unijnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej, kursów MOOC 
oraz współpracy startupów i korporacji. Posiada certyfikat Europejskiego Konsultanta Ekonomii 
Społecznej oraz certyfikat Innowacyjny Wykładowca. Członkini International Management 
Development Association, Polska Innowacyjna i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 
Badaczka zarządzania, społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, relacji z 
otoczeniem i startupów z misją społeczną. Otrzymała liczne nagrody za swoje zaangażowanie w 
pracę charytatywną, zwłaszcza w projekt „SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów”. 

 

 

 


