
 
 
 
 
 
 

 

Wrocław, 26 stycznia 2011r. 

 

Dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyoska 

 

Szanowni Pani Profesor, 

W nawiązaniu do przedstawionej Paostwu oferty współpracy dotyczącej edukacji studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, chcielibyśmy zaproponowad następującą tematykę 

badawczą i obszary możliwej współpracy: 

 

Zagadnienia rynkowe: 

- procesy dostosowywania polskich uczelni wyższych do warunków gospodarki rynkowej, 

- bench marking w obszarze komercjalizacji nauki, 

- strategie marketingowe dla procesów komercjalizacji i wprowadzania innowacji na rynek, 

- wpływ na marketing nowoczesnych koncepcji zarządzania, głównie zarządzania wiedzą, 

- szanse i zagrożenia dla procesów komercjalizacji w kontekście globalizacji gospodarki i procesów 

integracji, 

- polityka zarządzania wiedzą w Europie, 

- zarządzanie innowacjami, wiedzą, własnością intelektualną i wartością marki, 

- zarządzanie relacjami z klientem, 

- zarządzanie kapitałem intelektualnym i pracownikami wiedzy, 

- zarządzanie rozwojem produktu, systemem sprzedaży i usług, 

- modyfikacje narzędzi marketingowych na potrzeby organizacji non-profit, 

- stowarzyszenia branżowe, klastry, 

- tworzenie inwestycji kapitałowych na bazie innowacji, 

- analizy rynkowe w obszarach Nanotechnologii, Biotechnologii, Telekomunikacji, Informatyki i 

Klimatu.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Gospodarowanie potencjałem pracy: 

- procesy kształtowania miejsc pracy, 

- zarządzanie jakością, 

- komunikacja wewnętrzna, 

- kultura organizacyjna i warunki pracy, 

- zarządzanie potencjałem pracy,  

- zarządzanie elastyczne zasobami ludzkimi i uwarunkowania podejścia sytuacyjnego. 

 

Zagadnienia związane z regionem: 

- uwarunkowania i specyfika ekonomiczna regionu dolnośląskiego i sąsiadujących euroregionów, 

- aspekt migracji zagranicznych i rynku pracy w kontekście działao WCB EIT+ oraz DCMiB, 

- ochrona środowiska, energetyka i odnawialne źródła energii w kontekście budowy DCMiB [aspekty 

ekologiczne, ekonomiczne i prawne], 

- miejsce WCB EIT+ oraz DCMiB w planach strategicznych lokalnych i regionalnych,  

- wpływ WCB EIT+ oraz DCMiB na gospodarkę lokalną oraz na przeobrażenia społeczne i ekonomiczne, 

- zagospodarowanie przestrzenne obszaru Kampusu Pracze. 

 

Formą współpracy mogą byd zarówno praktyki studenckie, jak i możliwośd przeprowadzania badao 

do prac naukowych i dyplomowych. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwośd dalszego kontaktu w celu poznania Paostwa uwag, 

oraz opracowania szczegółów ewentualnej dalszej współpracy. 

Pozostaję z szacunkiem 

Dr Barbara Łania-Pietrzak 

Specjalista ds. komercjalizacji 
Wrocławskie Centrum Badao EIT+ 


