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

kierowania/dowodzenia  na motywację pracowników na przykładzie wybranej organizacji 

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 

12. Zarządzanie bezpieczeństwem społecznym w wybranej gminie 

13. Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie wybranej organizacji 

14. Strategia rozwoju gminy na przykładzie wybranej gminy 

15. Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju miasta i gminy na przykładzie wybranej 

gminy 

16. Zagrożenia społeczne i sposoby jego ograniczenia na przykładzie wybranej gminy 

17. Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności(CRS) na przykładzie wybranej 

organizacji  

18. Zarządzanie projektami na przykładzie wybranej organizacji 

19. Kreowanie wizerunku na przykładzie wybranej organizacji mundurowej (straż miejska, 

straż pożarna) 



dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY, prof. AWL 

1. Systemy logistyczne podmiotów cywilnych i militarnych 

2. Międzynarodowe łańcuchy i sieci dostaw 

3. Zarządzanie logistyczne 

4. Modelowanie logistyczne w organizacjach profit i non-profit 

5. Logistyka w naukach o zarządzaniu 

6. Strategie zarządzania łańcuchami logistycznymi i łańcuchami dostaw 

7. Zarządzanie transportem w systemach logistycznych 

8. Logistyka międzynarodowa i jej podmioty 

9. Doskonalenie systemów i procesów logistycznych 

10. Logistyka 4.0 

11. Dlatego poprosiłam o dopisanie obszaru zarządzanie i zarządzanie międzynarodowe  

 


