
DYSCYPLINA  
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

 
 

płk dr hab. inż. prof. Tomasz Jałowiec, e-mail: t.jalowiec@akademia.mil.pl 
 

Problematyka specjalizacji 

Współczesne koncepcje i metody zarządzania procesami logistycznymi 

Efektywność procesów logistycznych 

Zarządzanie ryzykiem,  jakością oraz ciągłością działania we współczesnych 
organizacjach 

 

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek, e-mail: w.kaczmarek@akademia.mil.pl 
 

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie organizacjami publicznymi w obszarze bezpieczeństwa i obronności 
państwa 

Zarządzanie kryzysowe – cele, zadania, struktura, funkcjonowanie 

Siły Zbrojne w demokratycznym państwie – przeznaczenie, zadania, struktury, formy 
i sposoby użycia 

Przygotowanie i prowadzenie operacji przez Siły Zbrojne w różnych stanach 
funkcjonowania państwa 

 

prof. dr hab. inż. Józef Janczak, e-mail: j.janczak@akademia.mil.pl 
 

Problematyka specjalizacji 

Informacyjny wymiar zarządzania we współczesnych organizacjach 

Systemy informacyjne wspomagające  zarządzanie i dowodzenie 

Organizacja i funkcjonowanie sieci teleinformatycznych w  zrządzaniu  i dowodzeniu 

Zarządzanie bezpieczeństwem (teleinformatycznym, cybernetycznym) państwa, 
organizacji, obywatela 

 
 
 

prof. dr hab. Tomasz Majewski, e-mail: t.majewski@akademia.mil.pl 

 
Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych 

Rozwój zawodowy w siłach zbrojnych 

Kompetencje kierownicze i przywódcze w siłach zbrojnych 
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prof. dr hab. Stanisław Sirko, e-mail: s.sirko@akademia.mil.pl 

 
Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Zarządzanie procesami 

Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu organizacjami 

 

prof. dr hab. Adam Tomaszewski, e-mail:a.tomaszewski@akademia.mil.pl 

 
Problematyka specjalizacji 

Procesy decyzyjne w zarządzaniu i dowodzeniu 

Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami 

 

 

dr hab. prof. Ryszard Chrobak, e-mail: r.chrobak@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Strategie logistyczne przedsiębiorstw gospodarczych 

Logistyka systemów gospodarczych 

Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 

Technologie w transporcie 

 

    dr hab. prof. Justyna Lipińska, e-mail: j.lipinska@akademia.mil.pl 
 

Problematyka specjalizacji 

Polityka informacyjna organizacji 

Komunikowanie społeczne 

Marketing, Wizerunek organizacji 

Kultura organizacyjna 

Ochrona własności intelektualnej, Etyka w zarządzaniu własnością intelektualną 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
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dr hab. prof. Maciej Kaźmierczak, e-mail: m.kazmierczak@akademia.mil.pl 

 

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie w sferze zaopatrzenia  

Zarządzanie gospodarką magazynową (zapasami) w przedsiębiorstwie 

Centra logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw 

 
 

dr hab. prof. Piotr Makowski, e-mail: p.makowski@akademia,mil.pl 

 

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie ryzykiem w organizacjach 

 

dr hab. Telesfor Marek Markiewicz, e-mail: m.t.markiewicz@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie ruchem lotniczym 

Zarządzanie przestrzenią powietrzną 

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym 

 

dr hab. inż. Piotr Maśloch, e-mail: p.masloch@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie strategiczne. 

Globalizacja a współczesne kierunki zarządzania. 

Przedsiębiorstwo - restrukturyzacja przedsiębiorstw.  

Globalizacja a bezpieczeństwo państw i regionów. 

 

dr hab. prof. Aneta Nowakowska-Krystman, e-mail: a.krystman@akademia.mil.pl,  
 

Problematyka specjalizacji 

Strategie rozwoju, modele biznesowe przedsiębiorstw. 

Analizy strategiczne podmiotów, w szczególności przemysłu obronnego. 

Analizy potencjału obronnego sił zbrojnych. 
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Zarządzanie ciągłością działania podmiotów infrastruktury krytycznej. 

Badania marketingowe rynku. 

 

dr hab. prof. Wojciech Nyszk, e-mail: w.nyszk@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Strategie logistyczne przedsiębiorstw gospodarczych 

Logistyka systemów gospodarczych 

Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 

Logistyka we współczesnych operacjach militarnych i niemilitarnych 

Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk w zintegrowanym systemie 

logistycznym SZ RP 

 

 

dr hab. prof. Marzena Piotrowska-Trybull, e-mail: m.trybull@akademia.mil.pl 

Problematyka specjalizacji 

Relacje jednostek wojskowych z podmiotami w otoczeniu lokalnym 

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym - czynniki, metody, instrumenty.  

Polityki publiczne w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Partycypacja społeczności lokalnej w procesie rozwoju  

Zarządzanie w administracji publicznej. Sprawność działań administracji publicznej. 

Partnerstwo publiczno-prywatne 

Wyzwania dla organizacji publicznych w dobie globalizacji, integracji, metropolizacji 

 
 

dr hab. inż. prof. Stanisław Smyk, e-mail: s.smyk@akademia.mil.pl 

 
Problematyka specjalizacji 

Systemy i procesy logistyczne 

Outsourcing logistyczny 

Zabezpieczenie logistyczne wojsk w okresie pokoju 

Zabezpieczenie logistyczne jednostek straży pożarnej 

Zarządzanie zasobami logistycznymi systemu gospodarczo-obronnego państwa 
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dr hab. prof. Aneta Wysokińska-Senkus, e-mail: a.wysokinska-senkus@akademia.mil.pl  

Problematyka specjalizacji 

Zarządzanie strategiczne  

Audit systemów zarządzania 

Zarządzanie  środowiskiem 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

Społeczna odpowiedzialność w organizacjach  

Zarządzanie ryzykiem, ciągłością działania, jakością 

Kultura organizacyjna 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Zarządzanie procesami. Dojrzałość procesowa. 

Efektywność zarządzania, pomiar efektywności organizacji 

Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability 

Zastosowanie koncepcji sustainability w organizacji 

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach sektora publicznego, prywatnego oraz 
non profit realizujących cele m. in. gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony 
(determinanty doskonalenia)  
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