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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

Wykaz obszarów tematycznych dotyczących dyplomowania nauczycieli 

akademickich  podlegających wyborowi na promotorów  

w roku akademickim 2019/2020 

 
Kierunek: ZARZĄDZANIE 

Tryb studiów: stacjonarne/wojskowe 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 

Rok: I, semestr:I 

Symbol SWP-ZA-II-S-21L 

Specjalności dyplomowania: dowodzenie pododdziałami 

 

Nauczyciele podlegający wyborowi na promotorów 

prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski 

1. Zrównoważone zarządzanie; 

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 

3. Etyka w zarządzaniu; 

4. Zrównoważona logistyka; 

5. Gospodarka okrężna. 

prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska 

1. Przywództwo w organizacji na przykładzie  wybranej firmy / Wpływ stylu kierowania na 

motywację pracowników na przykładzie wybranej firmy; 

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym:  dobór pracowników, ocena pracowników, 

motywowanie do pracy , motywowanie wybranych grup pracowników np. pokolenia Y; 

3. Employerbranding jako element kreowania wizerunku firmy na przykładzie wybranej firmy; 

4. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jako istotny element kreowania wizerunku firmy na 

przykładzie wybranej firmy; 

5. Rozwój potencjału kadrowego (rozwój poprzez karierę, zarządzanie talentami, e-learning, 

coaching, mentoring) na przykładzie wybranej firmy; 

6. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy/ Kształtowanie materialnego środowiska pracy; 

7. Równowaga praca – życie pozazawodowe  jako istotny element społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CRS); 

8. Kierowanie zespołem wielokulturowym/Uwarunkowania tworzenia efektywnych zespołów; 

9. Satysfakcja z pracy jako istotny element motywowania pracowników; 

10. Podejście do pracy  ludzi młodych w świetle zmian na rynku pracy; 

11. Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y i Z. 

prof. dr hab. Danuta Mierzwa 

1. Stosowane techniki i style zarządzania organizacją. 

2. Style zarządzania w służbach mundurowych. 

3. Przywództwo w organizacji – lider czy przełożony, władza w organizacji. 

4. Kultura organizacji i jej wpływ na zarządzanie. 

5. Dylematy motywacji we współczesnych organizacjach. 

6. Globalizacja  a zarządzanie  organizacją sieciową. 
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Nauczyciele podlegający wyborowi na promotorów 

prof. dr hab. Zdzisław Knecht 

1. Stosowanie technik zarządzania w organizacjach dyspozycyjnych, a w tym:  

 stosowanie (pojedynczych) technik zarządzania: zarządzanie przez cele, przez motywacje, 

przez delegowanie uprawnień, przez wyniki, przez wyjątki, przez obchód, itd.; 

 stosowanie wybranych grup technik zarządzania w danej organizacji. 

2. Proces zarządzania w organizacji dyspozycyjnej, a w tym: 

 style zarządzania w służbach  mundurowych (ogólnie); 

 nowe tendencje w stosowaniu stylów zarządzania; 

 kontinuum stylów zarządzania organizacją dyspozycyjną. 

3. Przywództwo w organizacji dyspozycyjnej, a w tym: 

 nowe tendencje w przewodzeniu pracownikami współczesnej organizacji; 

 kierownik organizacji dyspozycyjnej w XXI wieku; 

 współczesny kierownik (role, umiejętności i funkcje); 

 przywódca formalny - lider czy przełożony w organizacji dyspozycyjnej? 

4. Techniki motywacji w organizacji dyspozycyjnej, a w tym: 

 dylematy motywacyjne współczesnego kierownika; 

 system motywacyjny organizacji dyspozycyjnej (na podstawie badań empirycznych). 

5. Kultura organizacji, a w tym: 

 dualizm postaw polskich menedżerów - syndrom Mr. Hyde i Dr Jekyla; 

 góra lodowa kultury organizacyjnej danego organizacji. 

6. Władza w organizacji dyspozycyjnej. 

7. Logistyka: 

 logistyka wojskowa – anatomia i organizacja służb kwatermistrzowskich; 

 powstanie, organizacja i funkcjonowanie firmy transportowej; 

 transport międzynarodowy; 

 organizacja zaopatrzenia w przedsiębiorstwie; 

 logistyka produkcji; 

 kultura obsługi klienta w logistyce; 

 łańcuchy dostaw w zaopatrzeniu; 

 dystrybucja i marketing; 

 spedycja i transport; 

 badanie rynku w przedsiębiorstwie transportowym. 

prof. dr. hab. Jan Stachowicz 

1. Zarządzanie strategiczne: 

 zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych, przemysłowych oraz w regionach; 

 zasobowe podejście do zarządzania strategicznego: kapitał intelektualny strategicznym 

czynnikiem rozwoju; 

  przedsiębiorczy lider w zarządzaniu strategicznym i w dowodzeniu. 

2. Zarządzanie ryzykiem na poziomie: 

 organizacji publicznych, przemysłowych, regionów oraz projektów. 

3. Zarządzanie innowacjami i wiedzą: 

 poziom organizacji publicznych, przemysłowych, regionów oraz projektów. 

4. Zarządzanie projektami: 

 poziom organizacji publicznych, przemysłowych, regionów; 

 zarządzanie projektami wobec współczesnych zagrożeń (cyberprzestrzeń i inne). 

5. Współczesne kierunki rozwoju teorii organizacji zarządzania i dowodzenia. 
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Nauczyciele podlegający wyborowi na promotorów 

dr hab. Zygmunt Kral, prof. AWL 

1. Podstawy zarządzania: 

 planowanie strategiczne; 

 organizacja i funkcjonowanie wybranej służby; 

 system motywowania pracowników; 

 system nagradzania i karania; 

 przywództwo; 

 kontrola w systemie zarządzania; 

 podejmowanie decyzji. 

2. Zarządzanie kadrami: 

 dobór pracowników; 

 ocena pracowników; 

 szkolenia pracowników; 

 planowanie karier; 

 motywowanie pracowników; 

 zachowania kierownicze; 

 zachowania przywódcze; 

 organizacja i funkcjonowanie służby zarządzania kadrami. 

3. Zarządzanie marketingowe: 

 działania promocyjne w systemie zarządzania marketingowego; 

 kształtowanie programu promocyjnego; 

 wizerunek organizacji; 

 wizerunek organizacji z wykorzystaniem instrumentów public relations; 

 organizacja i funkcjonowanie służby marketingu. 

4. Zarządzanie strategiczne: 

 analiza strategiczna otoczenia; 

 analiza strategiczna organizacji; 

 formułowanie strategii organizacji; 

 formułowanie strategii dla wybranego obszaru funkcjonalnego organizacji. 

dr. hab. inż. Teresa Kupczyk, prof. AWL 

1. Zmiany w zarządzaniu wobec współczesnych zmian w otoczeniu. 

2. Pożądane kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach.  

3. Motywacja pracowników i systemy motywacyjne.  

4. Ocena pracowników w kontekście zwiększenia ich efektywności. 

5. Zarządzanie kompetencjami w organizacji.  

6. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej. 

7. Czynniki wpływające na wzrost efektów pracy.  

8. Wdrożenie do pracy pracowników tymczasowych. 

9. Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach. 

10. Kobiety w zarządzaniu i równość płci w organizacji.  

11. Zmiany w zarządzaniu ludźmi sprzyjające tworzeniu bardziej zrównoważonych przedsiębiorstw. 

12. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 

13. Zarządzanie talentami w organizacji. 

14. Zapotrzebowanie na kwalifikacje w organizacjach i ich rozwój.  

15. Metody selekcji w procesie doboru pracowników 

16. Czynniki wpływające na wzrost efektów pracy. 

17. Zarządzanie projektami HR. 

18. Rozwój pracowników w organizacji. 

19. Wynagradzanie pracowników. 

20. Wizerunek dobrego pracodawcy i jego znaczenie wobec braków na rynku pracy.  
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Nauczyciele podlegający wyborowi na promotorów 

dr. hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, prof. AWL 

1. Osobowościowe uwarunkowania przywództwa i dowodzenia. 

2. Psychiczne i społeczne uwarunkowania zachowania się oraz zachowań grupowych. 

3. Uczenie się i mechanizmy społecznej regulacji zachowań. 

4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w kształtowaniu zachowań przywódczych oraz 

kierowniczych. 

5. Rola i kształtowanie procesów poznawczych w procesie dowodzenia pododdziałami. 

6. Dysfunkcje percepcji i kształtowanie zdolności perswazyjnych. 

7. Perswazja i negocjacje w przywództwie i dowodzeniu. 

8. Determinacja kulturowa i pragmatyzm zarządzania kulturą organizacyjną struktur społecznych. 

9. Polimorficzna i wielowymiarowa koncepcja zarządzania kompetencjami przywódców oraz 

dowódców. 

10. Psychologiczne i prakseologiczne determinanty zachowań ratowniczych. 

dr. hab. inż. Radosław Rudek, prof. AWL 

1. Narzędzia informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w obszarze zagadnień 

transportowo-logistycznych; 

2. Systemy informatyczne wspomagania dowodzenia; 

3. Wykorzystanie technik komputerowych w procesach szkolenia żołnierzy. 

dr hab. inż. Stanisław Stanek, prof. AWL 

1. Podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia, a w tym: 

 podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zagrożeń terrorystycznych, 

technicznych, personalnych i innych; 

 ryzyko wynikające z udziału w wojnie hybrydowej, operacjach specjalnych, działaniach 

poniżej progu wojny; 

 techniczne, społeczne i personalne aspekty podejmowania decyzji w procesach 

dowodzenia. 

2. Organizacja dowodzenia, a w tym:  

 systemy dowodzenia; 

 środki dowodzenia; 

 procesy dowodzenia. 

3. Metody i narzędzia wspomagające dowodzenie oraz kształcenie dowódców, a w tym: 

 modelowanie i symulacja komputerowa, wirtualizacja, praca w chmurze, big data, 

eksploracja danych w doskonaleniu dowodzenia; 

 wykorzystanie nowoczesnych technologii (symulatory, platformy sieciocentryczne, gry 

wojenne, bezzałogowe statki powietrzne); 

 diagnozowanie oraz rozwijanie predyspozycji przywódczych dowódców z 

wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

4. Zarządzanie wiedzą, innowacjami oraz projektami, a w tym: 

 projektowanie i wdrażanie innowacji wspomagających dowodzenie wojskami; 

 metodyczne i narzędziowe aspekty zarządzania wiedzą, czasem, informacją dla potrzeb 

dowodzenia; 

 wprowadzanie rozwiązań sztucznej inteligencji wspomagających dowodzenie. 

5. Bezpieczeństwo cybernetyczne w procesie dowodzenia, a w tym: 

 wykorzystanie kryptologii, systemów bezpieczeństwa informacji, technologii łańcucha 

bloków, socjotechniki; 

 ataki cybernetyczne, wojska i bronie cybernetyczne, systemy walki radioelektrycznej. 
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Nauczyciele podlegający wyborowi na promotorów 

mjr dr inż. Robert Balcerzyk 

1. Proces zarządzania kadrami: 

 rekrutacja, selekcja pracowników, wprowadzenie do pracy; 

 ocenianiepracowników w wybranej organizacji; 

 szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników; 

 kompetencje kadry kierowniczej w organizacji. 

2. Przywództwo w organizacji: 

 przywództwo we współczesnej organizacji; 

 współczesny kierownik - lider (role, kompetencje); 

 zaufanie; 

 kobieta w roli lidera. 

3. Techniki motywacji w wybranej organizacji, a w tym: 

 dylematy motywacyjne współczesnego kierownika; 

 system motywacyjny organizacji (na podstawie badań empirycznych). 

dr Marcin Flieger 

1. Organizowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie; 

2. Kultura organizacyjna; 

3. Metody kierowania ludźmi; 

4. Sposoby motywowania pracowników; 

5. Przywództwo w organizacji; 

6. Kompetencje menedżerskie; 

7. Zachowania przedsiębiorcze; 

8. Metody i techniki organizatorskie; 

9. Strategia i struktura organizacyjna; 

10. Wykorzystanie koncepcji zarządzania w praktyce; 

11. Działania marketingowe w organizacji; 

12. Public relations; 

13. Zarządzanie wizerunkiem organizacji. 

ppłk dr Józef Ledzianowski 

1. Stosowanie metod statystycznych w zarządzaniu i dowodzeniu, a w tym:  

 stosowanie (pojedynczych) metod statystycznych.; 

 stosowanie wybranych grup narzędzi analizy statystycznej w zarządzaniu daną organizacją. 

2. Optymalizacja procesu zarządzania w organizacji dyspozycyjnej, a w tym: 

 techniki optymalizacyjne zarządzania w służbach  mundurowych (ogólnie); 

 nowe tendencje w stosowaniu technik optymalizacyjnych w dowodzeniu. 

3. Techniki motywacji w organizacji dyspozycyjnej, a w tym: 

 dylematy motywacyjne współczesnego kierownika; 

 system motywacyjny organizacji dyspozycyjnej (na podstawie badań empirycznych). 

4. Modele ekonometryczne w zarządzaniu: 

 modele ekonometryczne wydatków wojskowych; 

 prognozowanie wydatków w małym przedsiębiorstwie. 

5. Teoria decyzji 

 teoria gier; 

 statystyczne modele dyskryminacyjne w podejmowaniu decyzji. 

6. Historia sztuki wojennej 

 analiza współczesnych zasad sztuki wojennej na tle przykładów historycznych; 

 rola tradycji w motywowaniu i formowaniu postaw żołnierzy zawodowych. 

7. Systemowe modele procesów informacyjnych 

 systemowa analiza współczesnego pola walki; 

 matematyczne modele pola walki i ich zastosowanie w praktyce dowódczej. 
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Nauczyciele podlegający wyborowi na promotorów 

mjr dr Radosław Milewski 

1. Zarządzanie logistyką. 

2. Zarządzanie transportem (w tym wojskowym). 

3. Zarządzanie  ekonomiką wojska i gospodarką wojskową SZRP i NATO. 

4. Teleinformatyczne wsparcie logistyki. 

dr Lesław Wełyczko 

1. Zarządzanie sobą. 

2. Zarządzanie wiedzą. 

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

4. Zarządzanie organizacja ucząca się. 

 


