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Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron odbyła studia wyższe w latach 1969-1973 w Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1981 r. na podstawie rozprawy
doktorskiej pt. Ekonomiczne konsekwencje wpływu postępu technicznego na racjonalne wykonanie
materiałów w przemyśle obrabiarkowym. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała Jej
AE w Katowicach w 1991 r. na podstawie rozprawy pt. Efektywność remontów w elektrowniach
zawodowych. Tytuł naukowy profesora uzyskała również w AE w Katowicach w 2002 r. na podstawie
monografii pt. Efektywność systemów logistycznych (PWE, Warszawa). Pracę zawodową rozpoczęła
w zakładach włókienniczych w 1973 r., a od 1975 r. do dziś pracuje na Politechnice Częstochowskiej,
kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego.
Profesor Maria Nowicka-Skowron posiada duże doświadczenie w kierowaniu zespołami
pracowników. W latach 1997-1999 była pierwszym dziekanem Wydziału Zarządzania po jego utworzeniu
na bazie Instytutu Zarządzania. W okresie tym zainicjowała budowę Auli WZ, będącej nowoczesnym
obiektem dydaktycznym Uczelni. W latach 1999-2002 była prorektorem ds. rozwoju i współpracy
z zagranicą, a w latach 2002-2005 prorektorem ds. nauki. Od 2005 do 2008 r. pełniła ponownie funkcję
dziekana Wydziału Zarządzania. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Logistyki i Zarządzania
Międzynarodowego na tym Wydziale. Od 1 września 2008 r. jest rektorem Politechniki Częstochowskiej.
W pracy zawodowej można także wyróżnić równoległe Jej zatrudnienie w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w latach 1995-2006. Ponadto współpracowała z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami.
Działalność naukową Pani Profesor charakteryzują liczne publikacje, obejmujące ponad 190 pozycji,
w tym 10 książek, 6 monografii zbiorowych i ponad 80 artykułów zagranicznych. Specjalizuje się Ona
m.in. w zakresie logistyki (przykładem tego są Jej książki i monografie: Efektywność systemów
logistycznych, Prognozowanie i modelowanie systemów logistycznych w przemyśle mleczarskim, Enterprise
Logistics and Innovations in Knowledge Based Economy), restrukturyzacji (co znajduje wyraz w książkach
Jej autorstwa: Economic Aspects of Industrial Reconversion, Technical Aspects of Industrial Reconversion,
Technology & Economy in Industrial Reconversion) i zarządzania przedsiębiorstwami.

Publikacje Profesor Marii Nowickiej-Skowron ukazują, że zawsze bliskie Jej były aktualne problemy teorii i praktyki zarządzania. W Jej dorobku odnaleźć
można monografie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi (Efektywność remontów w elektrowniach zawodowych), prace z zakresu
wykorzystania funduszy strukturalnych (w tym: Teoria i praktyka wykorzystania funduszy strukturalnych – studium wykonalności projektu), a także publikacje
poświęcone współczesnym wyzwaniom zarządzania – innowacyjności organizacji i tworzenia sieci współpracy (Problemy innowacyjno-rozwojowe
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu. Rozwój organizacji i regionu
wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu).
Pani Profesor była promotorem 19 prac doktorskich. Jest autorem 70 recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz ponad 100
recenzji innych prac naukowych. Ponadto była organizatorem 16 konferencji naukowych oraz członkiem rad naukowych konferencji krajowych i zagranicznych.
Uczestniczy w licznych pracach naukowych (granty, projekty, prace zlecone, ekspertyzy) jako kierownik lub wykonawca. Była członkiem zespołu
koordynującego program Tempus (1995-1998) oraz aktywnie uczestniczyła w programie Socrates. Przebywała na wielu stażach naukowych na uniwersytetach
w: Austrii, Irlandii, Belgii, USA. Odbyła również staże przemysłowe w Fabryce Obrabiarek Ponar-Poręba Zawiercie, Ministerstwie Energetyki i Zakładach
Energetycznych Okręgu Południowego – Katowice.
Pani Profesor Maria Nowicka-Skowron utrzymuje kontakty z wieloma ośrodkami akademickimi, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje Jej współpraca
z Politechniką Lubelską, w ramach której odbyło się wiele seminariów naukowych i konferencji. Profesor Maria Nowicka-Skowron wraz z pracownikami
Politechniki Częstochowskiej uczestniczyła w konferencjach organizowanych przez prof. Ewę Bojar. Istotny wkład wniosła w rozwój kadry naukowodydaktycznej Politechniki Lubelskiej.
W czasie swej długoletniej pracy zawodowej pełniła wiele funkcji w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. Jest członkiem komisji PAN Oddział
w Katowicach i Oddział w Poznaniu. Od 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej Komisji Nauk i Organizacji Zarządzania PAN Oddział w Katowicach.
Pełniła funkcję wiceprezesa TNOiK Oddział Częstochowa, a także była członkiem International Society for Inventory Research. W latach 2005-2008 była
kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Sprawowała również funkcję prezesa Stowarzyszenia
Piłki Siatkowej Kobiet przy Politechnice Częstochowskiej.
Za swą długoletnią pracę została wyróżniona odznaczeniami i nagrodami. Otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż
Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodzona pięciokrotnie przez ministra oraz kilkunastokrotnie przez rektora Politechniki Częstochowskiej.

