
 

 

Lista promotorów i tematyka prac dyplomowych na studiach magisterskich 

Obowiązuje od semestru letniego 2008/09 
(znakiem X zaznaczone przypisanie do profilu dyplomowania) 
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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 

KNE X     

  

2 Prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG 
 

Sektor MSP – problemy ekonomiczne 
Polityka gospodarcza 
Współczesna myśl ekonomiczna 
Makroekonomia 

KNE X     

  

3 Dr hab. Jerzy Ossowski, prof. nadzw. PG 
 
 

Ekonometryczna analiza procesów produkcji 
Ekonometryczna analiza kosztów 
Ekonometryczna analiza zatrudnienia i bezrobocia 
Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego 
Ekonometryczna analiza dochodów, wydatków i oszczędności ludności 
Ekonometryczna analiza cen 
Ekonometryczna analiza płac  
Ekonometryczna analiza międzynarodowych obrotów towarowych (analiza eksportu i importu) 
Ekonometryczna analiza kursu walut 

KNE X     

  

4  
Dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG 
 

Integracja ekonomiczna współczesnych gospodarek  np.: 
- Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej 
- Unia gospodarczo-walutowa (euro). 
Dostosowanie europejskich gospodarek narodowych do  warunków jednolitego rynku 
europejskiego (JRE): 
- Wybrane zagadnienia polityki regionalnej. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa – studia przypadków lub prace teoretyczne, np.: 
- Czynniki i bariery wzrostu MSP. 
Dostosowanie przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego 
(JRE): 
-Wspieranie MSP w Europie i w Polsce. 
Konkurencyjność MSP. 

KNE X     
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5 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 

KNE X     

  

6 Dr Edyta Drajska 
 
 

Analiza finansowa przedsiębiorstwa 
Prywatyzacja 
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 
Rynek pracy 

KNE X     

  

7 Dr Małgorzata Gawrycka 
 
 

Zatrudnienie i bezrobocie 
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 
Wybrane zagadnienia z zakresu polityki gospodarczej 
Europejski rynek pracy 

KNE X     

  

8 Dr Aleksandra Kordalska Modelowanie i prognozowanie zjawisk makroekonomicznych z wykorzystaniem klasycznej i 
"nowej" ekonometrii  
Polityka pienięŜna 
Analiza oszczędności gospodarstw domowych. 

KNE X     

  

9 Dr inŜ. Tomasz Korol (urlop do 31.08.09) 
 
 

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. 

KNE X     

  

10 Dr Justyna Kujawska Systemy ewidencyjne kosztów w przedsiębiorstwie 
Księgowanie operacji gospodarczych w róŜnych rodzajach działalności 
Rentowność działalności ujęcie podatkowe i rachunkowe 
Systemy ewidencji a opodatkowanie podmiotu 
Doskonalenie rachunku kosztów (równieŜ usług medycznych) 
Funkcjonowanie rachunkowości zarządczej 
BudŜetowanie kosztów i przychodów 
Analizy ekonomiczne 

KNE X     

  

11 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  

KNE X     
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12 Dr Magdalena Olczyk Konkurencja i konkurencyjność przemysłu i kraju jak i w skali międzynarodowej 
Konkurencyjność polskiego eksportu, instrumenty wspierania eksportu 
Konkurencyjność przedsiębiorstwa/ sektora na rynku unijnym 
Konkurencyjność instytucji gospodarczych, jej determinanty 
Innowacyjność a konkurencyjność, problemy innowacyjności w skali mikro i makro 
Tematyka makroekonomiczna 

KNE X     

  

13 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  

KNE X     

  

14 Dr inŜ. Aleksandra Parteka Wzrost gospodarczy i konwergencja: analizy empiryczne 
Ekonomia międzynarodowa: handel międzynarodowy, integracja ekonomiczna, 
Analizy makroekonomiczne 
Ekonomia rozwoju 

KNE X     

  

15 Dr Magdalena Popowska Funkcjonowanie MSP 
Przedsiębiorca w małej firmie (profil: kompetencje, motywacje, postawy) 
Systemy wsparcia MSP (w tym fundusze UE słuŜące wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości) 
Zarządzania MSP 

KNE X     

  

16 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 

KNE X     

  

17 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 

KNE X     
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18 Dr Danuta Rusiecka  
 
 

Zagadnienia rynku nieruchomości 
Finansowanie działalności przedsiębiorstw 
Rozwój lokalny a rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 
Fundusze unijne 

KNE X     

  

19 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 

KNE X     

  

20 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.) 

KNE X     

  

21 Dr inŜ. 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. 

KNE X     

  

22 Dr Joanna Wolszczak-Derlacz Konwergencja czy dywergencja w Unii Europejskiej.  
Korzyści i koszty członkostwa Polski w UE - ujęcie makro i mikroekonomiczne. 
Euro w Polsce za i przeciw - analiza ex ante. Euro a poziom cen - analiza na podstawie 
doświadczeń krajów strefy euro.  
Konwergencja nominalna – scenariusze dla Polski.  
Regionalne zróŜnicowanie Unii Europejskiej. Efektywność polityki wspierania rozwoju 
regionalnego. Konsekwencje akcesji dla polskiego ryku pracy.  
Migracja przed i po akcesyjna - badania empiryczne z wykorzystaniem danych BAEL. 

KNE X     
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23 Dr inŜ. 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.  

KNE X     

  

24 dr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. PG 
 
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) 
Majątek przedsiębiorstw i źródła jego finansowania 

KF  X    

  

25 dr  inŜ. Ewa Mazurek-  
                    Krasodomska 

Rynek finansowy jako miejsce pozyskania kapitału i inwestycji finansowych 
Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw 
Analiza fundamentalna, techniczna i portfelowa 
Ryzyko finansowe i metody jego ograniczania 
Finanse gospodarstw domowych 

KF  X    

  

26 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    

  

27 dr Lech Jędrzejewski 
 

Problematyka finansów publicznych, 
Finansowanie organizacji pozarządowych,  jednostek ochrony zdrowia 
Finanse samorządu terytorialnego, funduszy celowych itp., system podatków i opłat 
publicznych w Polsce, 
Zamówienia publiczne, 
Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, 
Fundusze Unii Europejskiej 
Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny 
Finansowanie nieruchomości 

KF  X    

  

28 dr Katarzyna Kubiszewska 
 

Problematyka bezpieczeństwa na rynku bankowym 
Problematyka rynków finansowych (narodowych i międzynarodowych) 
Fundusze Unii Europejskiej 
Finansowanie (długo- i krótkoterminowe) działalności przedsiębiorstw 

KF  X    
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29 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 
Finansowe aspekty rynku ubezpieczeń w Polsce 

KF  X    

  

30 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    

  

31 prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka WdraŜanie metod badań operacyjnych do rozwiązywania problemów przemysłowych 
Ilościowe metody wspomagania decyzji w praktyce menedŜerskiej. 

KISP      
X  

32 dr hab. inŜ. Marek Wirkus Analiza, doskonalenie funkcjonowania,  
projektowanie oraz restrukturyzacja procesów i systemów produkcyjnych; 
 logistyka produkcji; 
projektowanie i wdraŜanie innowacji; 
analizy finansowe - kosztowe róŜnych rozwiązań inŜynierskich; 
zarządzanie róŜnego typu projektami - przedsięwzięciami. 

KISP      

 

 
 

X 

 

33 dr in Ŝ. Jolanta Łopatowska Organizacja stanowisk pracy 
Organizacja procesów produkcji wyrobów i usług. 

Doskonalenie procesów produkcji  wyrobów i usług oraz procesów biurowych. 
KISP      

 

X 

 

34 dr in Ŝ. Anna Szerenos Rozwój produktów oraz organizacja procesów informacyjnych (procesów badawczych i 
rozwojowych oraz technicznego przygotowania produkcji) 
WdraŜanie innowacji i transfer technologii 
WdraŜanie systemów zarządzania jakością 
Projektowanie i doskonalenie procesów produkcyjnych 
Planowanie i zarządzanie realizacją projektów 
Europejski system oceny zgodności 
Zarządzanie funduszami europejskimi 

KISP      

 
 
 

X 

 

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

KISP      
 

X 
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36 dr in Ŝ. Grzegorz Zieliński Doskonalenie jakości wyrobów i usług 
WdraŜanie Systemów Zapewnienia Jakości 
Metody pomiaru jakości 
Pomiar i wzrost poziomu satysfakcji klienta 
Projektowanie i wdraŜanie innowacji 
Doskonalenie produkcji wyrobów i usług oraz działalności usługowej 
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie 

KISP      

 
 

 
X 

 

37 dr in Ŝ. Artur Maciaszczyk WdraŜanie systemów kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz systemów zapewnienia 
jakości (ISO 9000).  
Logistyka i zarządzanie produkcją. 

KISP      

X  

38 prof. dr hab. Marianna Daszkowska Marketing usług, nowe koncepcje marketingowe,  
skuteczność i efektywność marketingu,  
komunikacja marketingowa. 

KM   X   

  

39 dr Bogumił Czerwiński Marketing instytucji finansowych,  
komunikacja marketingowa,  
badania marketingowe,  
innowacje w marketingu 

KM   X  X 

  

40 dr in Ŝ. Dariusz Dąbrowski Prace dyplomowe w zakresie specjalności/profilu "Marketing" dotyczące: 
- planowania strategii i działań marketingowych, w tym na podstawie 
informacji pochodzących z badań marketingowych, 
- organizacji działalności marketingowej, 
- zarządzania rozwojem nowych produktów. 

KM   X   

  

41 dr Anna Drapi ńska Zarządzanie i planowanie marketingowe,  
marketing usług, marketing relacji. 

KM   X   
  

X 

42 dr in Ŝ. ElŜbieta Kapsa Zarządzanie i planowanie marketingowe, 
 marketing międzynarodowy,  
strategie marketingowe. 

KM   X   

  

43 dr in Ŝ. Jerzy Koszałka Marketing przemysłowy,  
marketing strategiczny,  
marketing wewnętrzny,  
innowacje. 

KM   X   
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44 prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz Strategia przedsiębiorstw.  
Przedsiębiorczość i innowacja.  
Restrukturyzacja przedsiębiorstw.  
Planowanie strategiczne.  
Zarządzanie zmianą struktury organizacyjnej.  
Zarządzanie w gospodarce morskiej.  
Zarządzanie międzynarodowe.  
Logistyka. 

KZ     X 

  
 

 
 

X 

45 dr in Ŝ. Anita Richert Kaźmierska (urlop do 
09.2009) 

Zarządzanie samorządem terytorialnym.  
Przedsiębiorczość gospodarcza 

KZ     X 
  

46 dr Małgorzata Rozkwitalska Koncepcje usprawnienia wybranych obszarów przedsiębiorstwa i realizacji funkcji zarządzania. 
Koncepcje umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.  
Problemy zarządzania międzykulturowego na przykładzie firm.  
Przygotowanie międzynarodowych negocjacji biznesowych.  
Funkcjonowanie korporacji transnarodowych na rynku polskim 

KZ     X 

  

47 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. Finanse samorządu terytorialnego 

KZ   X  X 

  

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

KZ     X 

  
 

X 

49 dr in Ŝ. Marcin Forkiewicz Wykorzystanie technik informatycznych do wspomagania procesów produkcyjnych i 
usługowych.  
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania.  
Algorytmy szeregowania zadań.  
Zarządzanie logistyką.  
Zarządzanie projektami 

KZ    X X 
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50 dr  hab. inŜ. Cezary Orłowski, prof. nadzw. PG 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 

51 dr in Ŝ. Maria Sipowicz 
(urlop do 09.2009) 

Projektowanie baz danych. Systemy informacyjne. 
ZZTI    X X 

  

52 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   

  

53 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 

54 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  

55 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  

56 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 

57 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  



 

 

L.p. Promotorzy prac dyplomowych Zakresy tematyczne prac dyplomowych 

Je
dn

os
tk

a 
dy

da
kt

yc
zn

a Profile dyplomowania* 

EOB FiB M ZTIwP ZO 
 

ZSP 
 

ZWiI 

58 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  

59 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 

60 dr Ewa Hope Konstrukcja strategii PR dla firmy.  
Kreowanie toŜsamości wizualnej.  
Istota zachowań etycznych firm. 

ZNF   X     

61 dr Andrzej Lisak Metodologiczne i logiczne problemy teorii ekonomicznych. ZNF     X   

62 dr hab. Stefan Zabieglik Historia cywilizacji europejskiej - wybrane zagadnienia. 
Problematyka kultury w Unii Europejskiej. 
Historia i kultura Szkocji. 
Wybrane zagadnienia z historii myśli ekonomicznej. 

ZNF     X 

  

63 dr hab. Ewa Grzegorzewska,  
prof. nadzw. PG 

Problematyka prawno-ekonomiczna związana z przedsiębiorczością, przedsiębiorstwem, 
przedsiębiorcą, jego działalnością gospodarczą, formami organizacyjno-prawnymi jej 
prowadzenia, obowiązującymi w jej ramach zasadami, a szczególnie zasadą wolności 
gospodarczej, barierami pojawiającymi przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności 
gospodarczej, przekształcaniem podmiotów występujących w obrocie gospodarczym, 
makrootoczeniem przedsiębiorców i wpływem na ich postawy biznesowe, otoczeniem 
konkurencyjnym przedsiębiorcy 

ZPG  X   X   

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

ZPG  X   X 

  

65 dr Przemysław Banasik Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz innych krajach Unii 
Europejskiej 
Zarządzanie kosztami pracy  
Zarządzanie organizacją poprzez stymulowanie jej rozwoju formami zatrudnienia Elastyczne 
formy zatrudnienia pracowników  
Przedsiębiorca w Polsce i Unii Europejskiej  
Prawne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim  

ZPG     X 
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66 dr hab. Bolesław Garbacik,  
prof. nadzw. PG 

Problematyka społeczno-gospodarcza współczesnej Polski;  
Polityka lokalna i regionalna; 
Rozwój społeczno-gospodarczy wybranego regionu, powiatu, miasta lub gminy; Społeczno-
gospodarcze aspekty integracji europejskiej;  
Problematyka społeczno-gospodarcza współczesnych Niemiec. 

KNS     X 

  

67 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 

  

68 dr Jacek Jakubowski Kształtowanie nowych instytucji demokratycznych i rynkowych w Polsce;  
Elity polityczne a przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w Polsce;  
Formy aktywności samorządowej;  
Kultura rynkowa – syndrom przedsiębiorczości, ryzyka, konkurencyjności;  
Społeczne koszty transformacji ustrojowej, a w tym problem bezrobocia;  
Migracje zarobkowe w Europie. 

KNS     X 

  

69 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. Wzrost inwestycji zagranicznych 
w Polsce jako przejaw procesów polityki międzynarodowej. Współpraca gospodarcza na 
poziomie międzyrządowym.  
Współpraca gospodarcza i polityczna Polski w ramach struktur europejskich. 

KNS     X 
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70 dr El Ŝbieta Walkiewicz Problematyka funkcjonowania administracji publicznej;  
Uwarunkowania procesu zarządzania oświatą;  
Zarządzanie edukacją a proces integracji z UE.  
Ochrona własności intelektualnej 

KNS     X 

  

71 dr Beata Krawczyk-Bryłka Psychologia zarządzania.  
Osobowościowe uwarunkowania zachowań menedŜerskich i pracowniczych.  
Mechanizmy wywierania wpływu w zarządzaniu i w marketingu.  
Wpływ nowoczesnej technologii na działanie człowieka.  
Mechanizmy pracy grupowej.  
Znaczenie elementów zarządzania zasobami ludzkimi (ocen pracowniczych, rekrutacji, szkoleń, 
systemów motywacji pozafinansowej) dla działania organizacji.  
Negocjacje pracownicze i biznesowe. Zasady komunikacji interpersonalnej w organizacji.  

KNS     X 

  

72 dr Katarzyna Stankiewicz Psychologia zarządzania,  
Osobowościowe uwarunkowania zachowań menedŜerskich i pracowniczych, Mechanizmy 
motywowania i wywierania wpływu w zarządzaniu i w marketingu, Specyfika pracy zespołowej 
ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołów wirtualnych,  
Społeczne aspekty wykorzystywania Internetu i nowoczesnych technologii komunikowania się.  
Wpływ nowoczesnej technologii na działanie zawodowe.  
Zasady komunikacji interpersonalnej w organizacji. 

KNS     X 

  

73 dr Paweł Bykowski Komunikacja w ujęciu werbalnym i niewerbalnym jako czynnik efektywności grup 
pracowniczych;  
Motywowanie w organizacji pracowniczej;  
Narzędzia ZZL jako elementy skutecznego zarządzania: ocena pracownicza, rekrutacja, 
motywacja poza wymierna (nie finansowa), budowa efektywnych zespołów, szkolenia, 
podejmowanie decyzji;  
Lider i przywódca grupy - budowa autorytetu lidera grupy przez zarządzanie w stylu 
demokratycznym, autorytarnym, liberalnym;  
Techniki manipulacji w organizacji pracowniczej;  
Kultura organizacji pracowniczej. Kultura zarządzania;  
Patologie w ZZL (mobbing, agresja, konflikt; 

KNS     X 

  

74 prof. dr hab. inŜ. Edward Szczerbicki Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania procesów gospodarczych.  
Zarządzanie wiedzą i informacją.  
Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania. 

ZWiI    X   X 
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75 dr in Ŝ. Andrzej Szuwarzyński Wykorzystanie metod symulacyjnych do modelowania i analizy systemów produkcyjnych i 
usługowych.  
Analiza i modelowanie procesów.  
Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania.  
Zarządzanie kapitałem intelektualnym.  
Zarządzanie wiekiem. Systemy kształcenia przez całe Ŝycie. 

ZWiI    X  X X 

76 dr in Ŝ. Krzysztof Leja Analiza procesów zarządzania wiedzą w wybranych organizacjach.  
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach opartych na wiedzy.  
Kształtowanie kultury organizacyjnej w organizacjach opartych na wiedzy  
Wykorzystanie współczesnych metod zarządzania w wybranych organizacjach.  
Zarządzanie i marketing w wybranych organizacjach publicznych i społecznych.  
Rola wolontariatu w organizacjach społecznych. 

ZWiI   X  X  X 

77 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.  
Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach.  
Innowacyjność MSP 

ZWiI    X  

  
 

X 

78 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. 

ZWiI    X  X X 

79 dr hab. inŜ. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Zarządzanie jakością, TQM;  
Systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem 
informacji;  
Systemy zarządzania oparte na kryterium jakości w sektorze MŚP;  
Zarządzanie jakością w sektorze usług publicznych;  
Metodyka projektowania jakości, nadzorowania (SPC) i doskonalenia procesów;  
Sterowanie jakością produkcji;  
Modele doskonałości (EFQM, CAF, M. Baldridge QA);  
Aspekty ekonomiczne jakości. 

        

 
*Lista profili dyplomowania na kierunku Zarządzanie 
EOB – Ekonomiczne Otoczenie Biznesu 
FiB – Finanse i Bankowość 
M  – Marketing 
ZTIwP  – : Zarządzanie Technologiami Informatycznymi w Przedsiębiorstwie 



 

 

ZO – Zarządzanie Organizacją 
ZSP – Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi 
ZWI  – Zarządzanie Wiedzą i Informacją 


