
 

 

Lista promotorów i tematyka prac dyplomowych na studiach magisterskich 
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1 prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof. 
zw. PG 

Analiza zagroŜenia upadłością wybranych spółek. Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza płynności, 
sprawności działania, rentowności i zadłuŜenia. Analizy kosztów. Ocena finansowo-ekonomiczna projektu inwestycyjnego. Czynniki 
determinujące zysk i rentowność firmy. Analiza podstawowych relacji ekonomicznych w ujęciu dynamicznym. Przedsiębiorca, jego 
cele i motywacje oraz kompetencje. Analiza fundamentalna i techniczna wybranych spółek giełdowych. 

KEiZP X     

 

2 dr hab. Nelly Daszkiewicz,  prof. 
nadzw. PG 

Integracja ekonomiczna współczesnych gospodarek (np. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. 
Międzynarodowa integracja gospodarcza. Wybrane zagadnienia polityki regionalnej.) Małe i średnie przedsiębiorstwa – studia 
przypadków lub prace teoretyczne. Ekonomia (np. bezrobocie, inflacja, gospodarka światowa – problemy rozwoju). 

KEiZP X     
 

3 prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. 
PG 

Sektor MSP – problemy ekonomiczne. Polityka gospodarcza. Współczesna myśl ekonomiczna. Makroekonomia 
KEiZP X     

 

4 dr Edyta Drajska Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Prywatyzacja. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. KEiZP X      
5 dr Małgorzata Gawrycka Zatrudnienie i bezrobocie. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. KEiZP X      
6 dr Aleksandra Kordalska Modelowanie i prognozowanie zjawisk makroekonomicznych z wykorzystaniem klasycznej i "nowej" ekonometrii, Polityka pienięŜna, 

Analiza oszczędności gospodarstw domowych. KEiZP X     
 

7 dr in Ŝ. Tomasz Korol Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą tradycyjnych metod. 
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Działalność polskich przedsiębiorstw w warunkach 
transformacji gospodarczej. Analiza ekonomiczno finansowa przedsiębiorstw. 

KEiZP X     
 

8 dr Justyna Kujawska Systemy ewidencyjne kosztów w przedsiębiorstwie. Doskonalenie rachunku kosztów (równieŜ usług medycznych). Funkcjonowanie 
rachunkowości zarządczej. BudŜetowanie kosztów i przychodów. Analizy ekonomiczne. KEiZP X     

 

9 dr Ewa Lechman Polityka ekonomiczna i społeczna. Zagadnienia wzrostu i rozwoju gospodarczego. Gospodarki krajów słabo rozwiniętych. Problem 
ubóstwa. Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie rozwoju gospodarczego. Inne – do uzgodnienia. 

KEiZP X      

10 dr Aniela Mikulska Przedsiębiorstwo usługowe. Ubezpieczenia gospodarcze – aspekty dotyczące popytu na usługi ubezpieczeniowe, oferty rynkowej 
ubezpieczycieli, zakresu ryzyk w działalności gospodarcze. Funkcjonowanie MSP. Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analiza 
rynków funkcjonujących w gospodarce . 

KEiZP X     
 

11 dr Magdalena Olczyk Konkurencja i konkurencyjność przemysłu i kraju jak i w skali międzynarodowe, Konkurencyjność polskiego eksportu, instrumenty 
wspierania eksportu, Konkurencyjność przedsiębiorstwa/ sektora na rynku unijnym, Konkurencyjność instytucji gospodarczych, jej 
determinanty, Innowacyjność a konkurencyjność, Tematyka makroekonomiczna 

KEiZP X     
 

12 dr hab. Jerzy Ossowski,  prof. nadzw. 
PG 

Ekonometryczna analiza produktywności. Ekonometryczna analiza cen. Ekonometryczna analiza międzynarodowych obrotów 
towarowych. 

KEiZP X     
 

13 dr Krzysztof Postrach Rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności. Wycena bilansowa. 
Sprawozdania skonsolidowane jako źródło informacji o firmie. Polityka bilansowa. Tworzenie rezerw bilansowych w świetle zadań i 
zasad rachunkowości.  Wycena przedsiębiorstwa na przykładzie spółki giełdowej. Nadzór korporacyjny w spółkach giełdowych. 
Instrumenty pochodne na GPW w Warszawie. Strategie inwestowania na GPW w Warszawie. Gospodarcze znaczenie GPW w 
Warszawie. 

KEiZP X     

 

14 dr BłaŜej Prusak Analiza finansowa przedsiębiorstw. Ocena zagroŜenia przedsiębiorstw upadłością. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne upadłości 
przedsiębiorstw. Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw. Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. 

KEiZP X      

15 dr Danuta Rusiecka Zagadnienia rynku nieruchomości. Finansowanie działalności przedsiębiorstw. Rozwój lokalny a rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości. Fundusze unijne. KEiZP X      

16 dr Aneta Sobiechowska-Ziegert Prognozowanie zjawisk ekonomicznych. Analizy popytu z wykorzystaniem narzędzi statystyczno-ekonometrycznych. Zarządzanie 
cenami na róŜnie zorganizowanych rynkach. Rynek paliw płynnych w Polsce. 

KEiZP X     
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17 dr Anna Szymczak Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Źródła finansowania inwestycji. Ocena działalności przedsiębiorstwa. Aktywność 
inwestycyjna przedsiębiorstw w skali makro. Polityka gospodarcza (polityka pienięŜna państwa, polityka gospodarcza). 
Makroekonomia (efektywność gospodarki, zatrudnienie, inflacja itp.). 

KEiZP X     
 

18 dr in Ŝ. Krzysztof Świetlik Statystyczna i ekonometryczna analiza popytu na samochody osobowe w Polsce na rynku pierwotnym i wtórnym. Prognozowanie 
sprzedaŜy. Statystyczna i ekonometryczna analiza cen i popytu na mieszkania w Polsce na rynkach pierwotnym i wtórnym. Prognoza 
poziomu cen i wielkości popytu. Porównanie sytuacji w Polsce z sytuacją w innych krajach UE. Statystyczna i ekonometryczna analiza 
popytu konsumpcyjnego na wybraną grupę dóbr. Identyfikacja przyczyn zmian popytu i prognoza. Analiza popytu na kredyty 
konsumpcyjne i hipoteczne w Polsce. Analiza przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w Polsce. Identyfikacja przyczyn 
zmian wynagrodzeń. Rozwój turystyki przyjazdowej, wyjazdowej i krajowej w Polsce. Analiza przyczyn i tendencji zmian. Analiza 
rynku sprzedaŜy paliw w Polsce. 

KEiZP X     

 

19 dr Joanna Wolszczak-Derlacz Konwergencja czy dywergencja w Unii Europejskiej, Euro w Polsce – za i przeciw, Regionalne zróŜnicowanie Unii Europejskiej KEiZP X      
20 dr hab. Julita Wasilczuk Makroekonomia -  (bezrobocie, inflacja, PKB). Funkcjonowanie MSP – (demografia, znaczenie dla gospodarki). Przedsiębiorca w 

małej firmie (motywacje, kompetencje, charakterystyka demograficzna). Zarządzanie MSP – (specyfika zarządzania, finansowanie, 
strategie rozwoju, planowanie itp.). Aktywność gospodarcza kobiet. 

KEiZP X     
 

21 dr in Ŝ. Krzysztof Zięba Analiza fundamentalna i techniczna spółek notowanych na GPW. Strategie inwestowania na GPW. Analizy i prognozy 
makroekonomiczne. Zarządzanie MSP. Systemy franchisingowe w Polsce. Franchise-biorcy jako szczególny przypadek MSP. 
Franchising jako strategia wzrostu dla przedsiębiorstwa. 

KEiZP X     
 

22 dr Piotr Giru ć Problematyka źródeł finansowania przedsiębiorstw. Analiza techniczna i fundamentalna rynku kapitałowego. Transakcje na giełdach 
towarowych. Instrumenty finansowe w inŜynierii finansowej. Problematyka przepływów kapitału. 

KF X     
 

23 dr Gabriela Golawska-Witkowska Bank a przedsiębiorstwo (kredyty, rachunki bankowe, rozliczenia pienięŜne). Ekonomiczno – finansowe aspekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw bankowych. Bank komercyjny funkcjonujący w warunkach niepewności i ryzyka. Instytucje finansowe (w tym 
bankowe) w procesie transformacji ustrojowej. Zarządzanie finansami firmy w krótkim i długim okresie (zarządzanie kapitałem 
obrotowym, inwestowanie i pozyskiwanie środków). 

KF X     

 

24 dr Lech Jędrzejewski Problematyka finansów publicznych. Finansowanie organizacji pozarządowych, jednostek ochrony zdrowia. Finanse samorządów 
terytorialnych, funduszy celowych itp., system podatków i opłat publicznych w Polsce. Zamówienia publiczne. Organizacja 
rachunkowości w przedsiębiorstwie. Fundusze Unii Europejskiej. 

KF X     
 

25 dr in Ŝ. Artur Laszuk Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Controlling i budŜetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Źródła finansowania 
przedsiębiorstw. Transakcje zabezpieczające w działalności przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy unijnych w przedsiębiorstwach. 
Problematyka rynków kapitałowych. Zagadnienia kontroli finansowej w podmiotach gospodarczych. Analiza ekonomiczna w 
przedsiębiorstwie. 

KF X     

 

26 dr in Ŝ. Ewa Mazurek-Krasodomska Problematyka rynków finansowych. Zagadnienia analizy ekonomicznej. Wykorzystanie narzędzi ilościowych: matematycznych i 
statystycznych w zarządzaniu finansami. Aspekty kreacji przedsiębiorczości i finansów gospodarstw domowych. 

KF X     
 

27 dr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. 
PG 

Bank a przedsiębiorstwo (kredyty, rachunki bankowe, rozliczenia pienięŜne). Ekonomiczno – finansowe aspekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw bankowych. Bank komercyjny funkcjonujący w warunkach niepewności i ryzyka. Instytucje finansowe (w tym 
bankowe) w procesie transformacji ustrojowej. Zarządzanie finansami firmy w krótkim i długim okresie (zarządzanie kapitałem 
obrotowym, inwestowanie i pozyskiwanie środków). 

KF X     

 

28 dr in Ŝ. Krystian Zawadzki Finanse instytucji międzynarodowych, Problematyka rynku walutowego, Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej, Problematyka 
źródeł finansowania przedsiębiorstw, Bank a przedsiębiorstwo, Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie, Analiza rynku nieruchomości 
w Polsce i krajach UE 

KF X     
 

29 dr in Ŝ. Zbigniew Celmerowski WdraŜanie systemów kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz systemów zapewnienia jakości (ISO 9000). Logistyka i 
zarządzanie produkcją.  

KISP     X 
 

30 dr in Ŝ. Jolanta Łopatowska Optymalizacja procesów produkcyjnych. Organizacja stanowisk pracy. Organizacja przedsiębiorstw. KISP     X  
31 dr in Ŝ. Artur Maciaszczyk WdraŜanie systemów kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz systemów zapewnienia jakości (ISO 9000). Logistyka i 

zarządzanie produkcją. KISP     X 
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32 dr in Ŝ. Marek Wirkus Projektowanie oraz restrukturyzacja procesów i systemów produkcyjnych. KISP     X  
33 prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka WdraŜanie metod badań operacyjnych do rozwiązywania problemów przemysłowych. Ilościowe metody wspomagania decyzji w 

praktyce menedŜerskiej. 
KISP     X 

 

34 dr Bogumił Czerwiński Marketing instytucji finansowych, komunikacja marketingowa, badania marketingowe, innowacje w marketingu KM  X     
35 prof. dr hab. Marianna Daszkowska Marketing usług, nowe koncepcje marketingowe, skuteczność i efektywność marketingu, komunikacja marketingowa. KM  X     
36 dr in Ŝ. Dariusz Dąbrowski Badania marketingowe, marketingowe aspekty wdraŜania nowych produktów. KM  X     
37 dr Anna Drapi ńska Zarządzanie i planowanie marketingowe, marketing usług, marketing relacji. KM  X    X 
38 dr in Ŝ. ElŜbieta Kapsa Zarządzanie i planowanie marketingowe, marketing międzynarodowy, strategie marketingowe. KM  X     
39 dr in Ŝ. Jerzy Koszałka Marketing przemysłowy, marketing strategiczny, marketing wewnętrzny, innowacje. KM  X  X   
40 dr in Ŝ. Marcin Forkiewicz Wykorzystanie technik informatycznych do wspomagania procesów produkcyjnych i usługowych. Zintegrowane systemy 

informatyczne zarządzania. Algorytmy szeregowania zadań.  
KZ   X X  

 

41 dr in Ŝ. Kazimierz Frydel Podstawowe funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie. Projektowanie struktur organizacyjnych. Zarządzanie personelem. Zarządzanie 
przemysłem okrętowym. 

KZ    X  
 

42 dr hab. inŜ. Cezary Orłowski Zarządzanie technologiami informatycznymi w przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi. Systemy oparte na 
wiedzy. Systemy informatyczne przedsiębiorstw. Modelowanie rozmyte procesów zarządzania. Zastosowanie formalnych metod 
reprezentacji wiedzy w zarządzaniu. 

ZZTI   X X  X 

43 dr in Ŝ. Anita Richert Kaźmierczak Zarządzanie samorządem terytorialnym. KZ    X   
44 dr Małgorzata Rozkwitalska Zarządzanie. KZ    X   
45 dr in Ŝ. Maria Sipowicz Projektowanie baz danych. Systemy informacyjne. ZZTI   X X   
46 dr in Ŝ. Alicja Sekuła Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Problemy zrównowaŜonego rozwoju. Rozwój społeczno-gospodarczy gmin, powiatów i 

województw - czynniki i mierniki. Koncepcje rozwoju jednostek przestrzennych. Marketing terytorialny. Partnerstwo publiczno-
prywatne. Funkcjonowanie wybranej jednostki samorządu terytorialnego. Finanse samorządu terytorialnego. 

KZ  X  X  
 

47 dr Zbigniew Tomczak Zarządzanie ochroną środowiska i planowanie przestrzenne. Społeczeństwo informacyjne. ZrównowaŜony rozwój a społeczeństwo 
informacyjne. Zarządzanie środowiskowe. KZ   X X  

 

48 prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz Strategia przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i innowacja. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Planowanie strategiczne. Zarządzanie 
zmianą struktury organizacyjnej. Zarządzanie w gospodarce morskiej. 

KZ   X X  
 

49 prof. dr hab. inŜ. Maria Szpakowska Projektowanie opakowań jednostkowych róŜnych produktów. Dopasowanie opakowań jednostkowych do zbiorczych, analiza kosztów 
transportu wybranych towarów. Analiza ekonomiczna utylizacji odpadów. Sensory smaku.  

ZT  X    
 

50 dr hab. inŜ. Marcin Sikorski, prof. 
nadzw. PG 

Wprowadzanie nowych metod organizacji pracy, modernizacja warunków ergonomii i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. 
Doskonalenie jakości ergonomicznej systemów informacyjnych zarządzania (serwisów WWW, usług elektronicznych). WdraŜanie 
technik informatycznych dla usprawnienia procesów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  

ZEiEST   X  X X 

51 dr Beata Basińska 
 

Psychologia pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem, zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie. Zachowania kierownicze i decyzyjne 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Motywacja zachowań związanych z bezpieczeństwem w przedsięwzięciach technicznych, stres w 
pracy, ergonomia. Doskonalenie organizacji pracy zespołowej w przedsiębiorstwie. Organizacja procesu doboru kadr na stanowiska 
trudne i niebezpieczne. 

ZEiEST     X  

52 dr in Ŝ. Tomasz Chrostowski Zarządzanie eksploatacją systemów technicznych, zarządzanie bezpieczeństwem. Zarządzanie projektami. Outsourcing w utrzymaniu 
zasobów technicznych przedsiębiorstwa. Wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  

ZEiEST     X  

53 dr in Ŝ. Igor Garnik Doskonalenie jakości uŜytkowej i ergonomicznej rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie: komunikacja wewnętrzna w 
przedsiębiorstwie (multimedia, intranet) oraz  komunikacja z rynkiem (e-biznes, serwisy WWW i usługi on-line). Projektowanie 
procesów pracy i organizacji stanowisk pracy z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. 

ZEiEST   X  X X 
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54 dr in Ŝ. Bohdan Ludwiszewski 
 

Zarządzanie eksploatacją zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie. Zarządzanie procesami wdraŜania technik informatycznych w 
przedsiębiorstwie. Doskonalenie jakości uŜytkowej i ergonomicznej rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach. Projektowanie 
procesów pracy i organizacji stanowisk pracy wykorzystujących wspomaganie komputerowe. 
 

ZEiEST   X  X  

55 dr in Ŝ. Jacek Wachowicz Gospodarcze zastosowania Internetu, e-biznes, e-commerce. Doskonalenie ergonomii i uŜyteczności rozwiązań informatycznych 
(oprogramowanie, serwisy WWW, usługi on-line). Komunikacja gospodarcza on-line i rozwój usług elektronicznych.  

ZEiEST   X  X  

56 dr Ewa Hope Konstrukcja strategii PR dla firmy. Kreowanie toŜsamości wizualnej. Istota zachowań etycznych firm. ZNF  X     
57 dr Krystyna Kinach-Brzozowska Etyka biznesu. Etyczne aspekty reklamy. Efektywność reklamy. Psychologiczne aspekty reklamy. Reklama społeczna. Kampanie 

reklamowe. ZNF  X     

58 doc. dr hab. Janina Kubka Kultura organizacji (kształtowanie i zmiana). Zachowanie organizacyjne jako element kultury organizacyjnej. Kultura firm 
zagranicznych. RóŜnice międzykulturowe w  biznesie. Projektowanie programów etycznych i kodeksów etycznych dla firm.. ZNF    X  X 

59 dr Andrzej Lisak Metodologiczne i logiczne problemy teorii ekonomicznych. ZNF X      
60 dr Maciej Waszczyk Handel internetowy. Biznes elektroniczny. Zarządzanie strategiczne firmą. Marketing strategiczny produktów. WdraŜanie Strategicznej 

Karty Wyników. WdraŜanie nowych produktów. 
ZNF    X  

 

61 dr Dominika Wachowicz Etyczne problemy działalności gospodarczej. ZNF    X   
62 dr hab. Stefan Zabieglik Kultura organizacji. ZNF    X   
63 dr hab. Ewa Grzegorzewska,  

prof. nadzw. PG 
Prawna problematyka związana z działalnością podmiotów gospodarczych. Prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych. Prawne otoczenie biznesu. 

ZPG    X  
 

64 dr Wojciech Wyrzykowski Prawna problematyka związana z działalnością podmiotów gospodarczych. Prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych. Prawne otoczenie biznesu. ZPG    X  

 

65 dr hab. Bolesław Garbacik,  
prof. nadzw. PG 

Problematyka społeczno-gospodarcza i polityczna współczesnej Polski; polityka lokalna i regionalna; rozwój społeczno-gospodarczy 
wybranego regionu, powiatu, miasta lub gminy; integracja europejska; problematyka społeczna, gospodarcza i polityczna 
współczesnych Niemiec. 

KNS    X  
 

66 dr hab. Krystyna Gomółka Problematyka społeczno-gospodarcza i polityczna Europy Wschodniej; funkcjonowanie rynków wschodnich; kontakty firm polskich, 
wymiana handlowa, targi, obcy kapitał; warunki zakładania firm w krajach b. ZSRR; inwestycje zagraniczne w tych krajach; wymiana 
handlowa Polski z krajami b. ZSRR; ubezpieczenia polskich transakcji na rynku krajów b. ZSRR; system podatkowy w krajach b. 
ZSRR; regionalna współpraca gospodarcza z krajami b. ZSRR; współpraca gospodarcza krajów WNP i krajów nadbałtyckich z Polską; 
funkcjonowanie euregionów; problemy certyfikacji towarów wprowadzanych na obszar celny krajów b. ZSRR; funkcjonowanie 
wolnych stref ekonomicznych w krajach b. ZSRR; konflikty gospodarcze, polityczne między krajami WNP; funkcjonowanie i 
działalność izb gospodarczych tych krajów w Polsce. 

KNS    X  

 

67 dr Jacek Jakubowski Kształtowanie nowych instytucji demokratycznych i rynkowych w Polsce; Skutki transformacji ustrojowej dla instytucji i obywateli; 
Kształtowanie się nowej klasy średniej; Elity polityczne a przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w Polsce; Formy aktywności 
samorządowej; Ewolucja kultury obywatelskiej Kształtowanie się więzi regionalnych; ToŜsamość indywidualna i zbiorowa w 
warunkach przemian ustrojowych; Kultura rynkowa – syndrom przedsiębiorczości, ryzyka, konkurencyjności; Aspiracje i opory 
społeczne związane z perspektywą integracji europejskiej; Konstruktywne i destruktywne strony globalizacji – amerykanizacji; Polska 
a integracja europejska – szanse i bariery; Społeczne koszty transformacji ustrojowej, a w tym problem bezrobocia; Migracje 
zarobkowe w Europie; Sytuacja rodziny i młodzieŜy w szybko zmieniającym się społeczeństwie. 

KNS    X  
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EiF M TIZ ZO ZSP ZWI  

68 dr Rafał Majewski Skutki społeczno-ekonomiczne transformacji ustrojowej. Regionalizm i globalizm jako cechy współczesnego świata. Migracje ludności 
jako zjawisko społeczno-ekonomiczne. Skutki integracji Polski ze strukturami europejskimi. Rola władz samorządowych w kreowaniu 
lokalnej rzeczywistości ekonomicznej. Współpraca regionalna jako zjawisko nowego ładu europejskiego. Wpływ kontaktów 
politycznych na relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Migracje ekonomiczne Polaków po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych przez samorządy gminne. Przemiany 
w zakresie marketingu politycznego w Polsce w ostatnich latach. Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce jako przejaw procesów 
polityki międzynarodowej. Współpraca gospodarcza na poziomie międzyrządowym. Współpraca gospodarcza i polityczna Polski w 
ramach struktur europejskich. Mass media jako czwarta władza we współczesnym świecie. Rola mocarstw w kreowaniu rzeczywistości 
globalnej. 

KNS    X  

 

69 dr Beata Krawczyk-Bryłka  KNS    X   
70 dr El Ŝbieta Walkiewicz Problematyka funkcjonowania administracji publicznej; uwarunkowania procesu zarządzania oświatą; zarządzanie edukacją a proces 

integracji z UE. KNS    X  
 

71 dr in Ŝ. Małgorzata Zięba Zarządzanie wiedzą i informacją we współczesnych organizacjach,  Pracownicy wiedzy oraz zmiany w charakterze pracy związane z 
rozwojem, gospodarki opartej na wiedzy. Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania i analizy systemów produkcyjnych i 
usługowych. 

ZZW 
iINT 

  X  X X 

72 dr in Ŝ. Marzena Grzesiak Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania i analizy systemów produkcyjnych i usługowych. Zastosowanie technologii 
informacyjnych do wspomagania zarządzania. Analiza i restrukturyzacja systemów informacyjnych w organizacji. Techniki 
internetowe w działalności organizacji. 

ZZW 
iINT 

  X   X 

73 dr in Ŝ. Krzysztof Leja Zarządzanie wiedzą w wybranych organizacjach, organizacja ucząca się, marketing organizacji .niedochodowych ZZW 
iINT  X  X  X 

74 dr hab. inŜ. Edward Szczerbicki,  
prof. ńadzw. PG 

Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania procesów gospodarczych. Zarządzanie wiedzą i informacją. Zastosowanie 
technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania. 

ZZW 
iINT 

  X   X 

75 dr in Ŝ. Andrzej Szuwarzyński Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania i analizy systemów produkcyjnych i usługowych. Zastosowanie technologii 
informacyjnych do wspomagania zarządzania. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE. 

ZZW 
iINT 

  X  X X 

 
*Lista specjalności: 
EiF – Ekonomia i Finanse 
M  – Marketing 
TIZ  – Techniki Informatyczne w Zarządzaniu  
ZO – Zarządzanie Organizacją 
ZSP – Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi 
ZWI  – Zarządzanie Wiedzą i Informac 


