Profesor

Česlovas Christauskas

Profesor Česlovas Christauskas (ur. w 1954 r.) – wieloletni pracownik i profesor nauk społecznych w Uniwersytecie Technicznym w Kownie. W roku 1988
uzyskał stopień doktora nauk technicznych (zastosowanie technologii komputerowej, modelowanie matematyczne i metody matematyczne w badaniach naukowych). Profesor Christauskas był również kierownikiem
Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (2001–2002). Jest członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Rachunkowości
i Auditingu (Lithuanian Association Accountancy & Audit).
Zainteresowania badawcze Profesora Česlovasa Christauskasa oscylują wokół problematyki oceny dokonań przedsiębiorstw, analizy opłacalności, analizy ekonomicznej, planowania i symulacji, zarządzania projektami, ekonomii
energetycznej, rynku energii oraz innowacji w dziedzinie energii. Profesor
Christauskas jest autorem ponad stu artykułów naukowych, także we współautorstwie. Przygotował i opublikował wiele książek i monografii. Do najważniejszych publikowanych dokonań Česlovasa Christauskasa należy dziewięć publikacji w najlepszych czasopismach naukowych na świecie (lista A),
w tym jedna we współautorstwie z pracownikiem Wydziału Zarządzania UŁ.

Uroczyste odnowienie doktoratów, profesor Česlovas Christauskas

Profesor Christauskas brał udział jako główny wykonawca z Litwy lub ekspert w międzynarodowych projektach badawczych, takich jak między innymi: „Panel Wydajność Środkowej i Wschodniej Europy” (CEEPP w latach 2006–2012; SOKRATES: Szkolnictwo wyższe (Erasmus) – IP:
„Konsolidacja w Europie: teoria i praktyka” (CETP) w latach 2006–2007;
SOKRATES: Szkolnictwo wyższe (Erasmus) – DISS: Rachunkowość
w Europie (JATE) w latach 2006–2007; projekt „SFMIS Nr BRD2004-ESF-2,5,0-03-05/0054” przedstawiony przez Radę Naukową Litwy, przygotowujący bazę danych „Lituanistika” (2007, 2012).
Profesor Christauskas jest członkiem zespołu redakcyjnego kilku międzynarodowych czasopism naukowych, między innymi „Safety of Technogenic
Environment” (Riga Technical University, Łotwa) oraz „Journal of Law,
Economy and Management” (Eastern European Development Agency,
Słowacja). Odbył również staże lub szkolenia na uniwersytetach w Belgii,
Czechach, na Łotwie, w Niemczech, Hiszpanii i innych krajach.
Profesor Česlovas Christauskas od ponad 20 lat jest aktywnym partnerem
i sprawdzonym przyjacielem Uniwersytetu Łódzkiego. Razem z Profesor Sobańską, Profesor Christauskas był inicjatorem współpracy między Uniwersytetem Technicznym w Kownie a Uniwersytetem Łódzkim. Przejawiała się
ona od początku we wspólnym organizowaniu cyklicznych polsko-litewskich
seminariów naukowych w Kownie i w Łodzi. W tym czasie powstało wiele
wspólnych publikacji Profesora Christauskasa z pracownikami Wydziału Zarządzania UŁ. Profesor brał też aktywny udział w wielu konferencjach organizowanych w Polsce.
Mówiąc o Jego zasługach, należy wymienić aktywność z ostatnich lat, m.in.
współorganizowanie międzynarodowej konferencji Trends in Accounting Research Conference (TARC) (realizowanej przez Uniwersytet Łódzki oraz
Kaunas University of Technology, a także Linnaeus University w Växjö i Kiel
University of Applied Sciences), która połączona jest z międzynarodowym kolokwium doktorskim i warsztatami dla doktorantów. W roku 2015 Wydział
Zarządzania UŁ był gospodarzem tego wydarzenia, a Profesor Christauskas
był wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego i członkiem komitetu naukowego konferencji. W roku 2017 konferencja TARC została zorganizowana
na Litwie, a Profesor Christauskas był członkiem jej komitetu naukowego.
Uroczyste odnowienie doktoratów, profesor Česlovas Christauskas

Profesor Christauskas jest również recenzentem artykułów przesyłanych do
„Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”, które wydawane są przez Radę
Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1977 r. Niewątpliwie
przyczynia się to do integrowania naszych społeczności akademickich i do
dalszego rozwoju owocnej współpracy partnerskiej Uniwersytetu Łódzkiego
i Uniwersytetu Technicznego w Kownie.
Mimo że Profesor Christauskas nie jest już zatrudniony w KTU, Jego współpraca z Wydziałem Zarządzania UŁ jest kontynuowana. Pan Profesor,
wspólnie z pracownikami wspomnianego Wydziału, prowadzi badania porównawcze w zakresie rachunkowości i zarządzania w Polsce i na Litwie, czego efektem są wspólne referaty na konferencjach międzynarodowych i publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych.
Niezmiernie ważne jest to, że podjęta z inicjatywy Profesora Christauskasa
współpraca między KTU a UŁ jest kontynuowana przez jego wychowanków.
W końcu roku 2017 zespół pracowników obu uczelni razem wystąpił o międzynarodowy grant badawczy w ramach programu DIANA. Żywimy przekonanie, że związki Wydziału Zarządzania UŁ z Profesorem Christauskasem będą w przyszłości równie silne jak dotychczas, a pracownicy Wydziału
Zarządzania będą mieli szansę współpracy z osobą nie tylko niezwykle profesjonalną, lecz także o niespotykanej kulturze i życzliwości.

