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dr Dorota BALCERZYK 

1. Przywództwo w organizacji. 

2. Nowe tendencje w przewodzeniu pracownikami współczesnej organizacji. 

3. Rola, kompetencje współczesnego kierownika – lidera. 

4. Kobieta w roli lidera. 

5. Dylematy motywacyjne współczesnego kierownika. 

6. Analiza i doskonalenie systemów motywacyjnych organizacji. 

7. Problematyka komunikacji w przywództwie. 

8. Nowoczesne narzędzia komunikacji w organizacji. 

9. Rola i znaczenie komunikacji w organizacji. 

10. Determinanty skuteczności oraz utrudnienia komunikacji w organizacji. 

11. Ocenianie pracowników w wybranej organizacji. 

12. Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników na przykładzie wybranej organizacji. 

dr Dominika MIERZWA 

1. Zarządzanie strategiczne. 

2. Konkurencyjność i bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji. 

3. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw. 

4. Innowacje organizacji międzynarodowych. 

5. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach. 

6. Partnerstwo strategiczne i fuzje przedsiębiorstw. 

dr Maciej POPŁAWSKI 

1. Teoria ekonomii. 

2. Modelowanie w ekonomii. 

3. Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne. 

4. Rozwój regionalny. 

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 

6. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 



dr inż. Beata SIUTA-STOLARSKA 

1. Zarządzanie logistyką: 

 zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie; 

 analiza i ocena możliwości doskonalenia wybranych procesów logistycznych; 

 zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw; 

 analiza, ocena i usprawnienie wybranego procesu logistycznego z zastosowaniem metody 

FMEA 

 logistyka zaopatrzenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; 

 logistyka marketingowa; 

 logistyczna obsługa klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; 

 logistyka dystrybucji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; 

 istota i rola magazynowania, decyzje dotyczące magazynowania na przykładzie 

wybranego przedsiębiorstwa; 

 system transportu w logistyce; 

 zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. 

2. Procesy innowacyjne w logistyce: 

 poziom i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw polskich; 

 procesy innowacyjne w zarządzaniu logistycznym; 

 bariery i wspieranie procesów innowacyjnych; 

 rola innowacji w kształtowaniu przewagi konkurecyjnej; 

 proces rozwoju produktu na przykładzie wybranej organizacji; 

 proces uruchamiania i wdrażania nowej produkcji; 

 rola różnicowania struktury asortymentowej w kształtowaniu konkurencyjności; 

 ocena nowości nowo wprowadzanych wyrobów na przykładzie przedsiębiorstwa; 

 innowacyjność i rozwój w sektorze MSP; 

 innowacyjność w procesie tworzenia wartości dla klienta. 

3. Analiza i doskonalenie jakości wybranych procesów w przedsiębiorstwie: 

 wpływ dostawców na jakość procesów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; 

 ocena funkcjonowania systemu kontroli jakości na przykładzie wybranej organizacji 

produkcyjnej; 

 ocena i doskonalenie jakości  na przykładzie wybranej organizacji. 

dr Agnieszka SKOWRONEK-GRĄDZIEL 

1. Analiza branży transportowej w Polsce. 

2. Rozwój e-logistyki w Polsce. 

3. Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego. 

4. Zarządzanie łańcuchem dostaw. 

5. Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa. 

6. Zarządzanie zapasami. 

7. Prognozowanie w logistyce. 

8. Logistyka produkcji. 

9. E-logistyka. 

10. Gospodarka magazynowa.  


