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dr inż. Piotr Jacek 
Białowąs 

1. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw. 
2. Procesy fuzji i przejęć (M&A). 
3. Efektywność i skuteczność w przedsiębiorstwie (koncepcje, 

metody, narzędzia - wdrożenie). 
4. Outosourcing w przedsiębiorstwie. 
5. Controlling w przedsiębiorstwie. 
6. Połączenia i podziały przedsiębiorstw. 
7. Koncepcje zarządzania projektami. 
8. Budowa i implementacja strategii w przedsiębiorstwie 

(Balanced Score Card). 
9. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
10. Procesy sprzedaży przedsiębiorstwa (wycena, due diligence). 

5 5 

dr inż. Ewa Biazik 1. Charakterystyka grup konsumenckich na rynku żywności.  
2. Uwarunkowania akceptacji nowych produktów 

żywnościowych. 
3. Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności (ISO 

9000, ISO 22000, HACCP) w przemyśle spożywczym np. 
piekarniczo - cukierniczym, mięsnym, mleczarskim oraz 
gastronomii. 

4. Nowe trendy w produkcji żywności m.in. produkty 
wzbogacane i produkty clean label (praca laboratoryjna). 

5. Żywność projektowana (Designed food). 

3 0 

dr Andrzej Bodak 1. Zarządzanie pracą w warunkach wirtualizacji działalności, 
zarządzania procesowego, zarządzania zintegrowanego. 
Czynnik ludzki a wdrażanie lean management/ manufacturing 
i innych przekrojowych koncepcji zarządzania. Usprawnianie 
procesu produkcyjnego z wykorzystaniem koncepcji i metod 
stałego doskonalenia organizacji. 

2. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
3. Uwarunkowania i dobór i dobór instrumentów w procesach 

pozyskiwania i retencji pracowników. 
4. Motywowanie pracowników. Innowacyjność, zaangażowanie, 

satysfakcja pracowników poprzez kształtowanie systemu 
motywacyjnego. Wynagrodzenia jako instrument 
motywowania. 

5. Zarządzanie karierą, talentami w różnych formach organizacji. 
6. Sformalizowany system ocen pracowniczych. 
7. Marketing personalny w kreowaniu wizerunku pracodawcy 

(employer branding). 
8. Kapitał ludzki w procesie zarządzania wiedzą. 
9. Metody wartościowania pracy na stanowisku. 

Wartościowanie kompetencji. 
10. Zarządzanie projektami. Zarządzanie personelem  

w projektach. 

5 5 

dr hab. Andrzej 
Bytniewski, prof. UEW 

1. Tworzenie systemów informacyjnych zarządzania. 
2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu. 
3. Organizacja systemów informacyjnych zarządzania różnych 

poziomów (przedsiębiorstw, korporacji itp.). 

15 15 



4. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych we 
wspomaganiu zarządzania instytucji (np. towarzystw 
ubezpieczeniowych, banków, urzędów). 

5. Komputeryzacja małych i średnich firm. 
6. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ERP). 
7. Sieci komputerowe w biznesie. 
8. Metody wdrażania systemów informatycznych zarządzania. 
9. Analiza efektywności ekonomicznej zastosowanych systemów 

informatycznych zarządzania. 
10. Ocena finansowa firmy, analiza kosztów, itp. 

 

dr Anna Chojnacka-
Komorowska 

1. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwem. 

2. Organizacja systemów finansowo-księgowych/ zarządzania 
zasobami ludzkimi/ środków trwałych w przedsiębiorstwie. 

3. Wykorzystanie systemów klasy ERP do zarządzania produkcją. 
4. Organizacja systemu logistyki w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym/ handlowym. 
5. Funkcjonowanie controllingu wspomaganego technologiami 

informatycznymi. 
6. Problematyka wdrażania systemów klasy ERP lub wybranych 

jego podsystemów w przedsiębiorstwie. 
7. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do 

poprawy sprawności zarządzania przedsiębiorstwem. 
8. Inne tematy związane z wykorzystaniem rozwiązań 

informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem we 
wszystkich jego obszarach. 
 

5 5 

dr hab. Iwona 
Chomiak-Orsa, prof. 
UEW 

1. Analiza i projektowanie systemów Informacyjnych/ 
informatycznych. 

2. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w doskonaleniu 
wybranych obszarów organizacyjnych (takich jak: controlling, 
marketing, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi). 

3. Social Media w zarządzaniu organizacjami, (miedzy innymi  
w takich obszarach jak: kreowanie marki, zdobywanie rynków 
zbytu, poszukiwanie pracowników itd.). 

4. Wykorzystanie narzędzi internetowych oraz rozwiązań 
mobilnych w wirtualizacji procesów biznesowych. 

5. Wykorzystanie narzędzi do modelowania procesów 
biznesowych (takich jak: UML, BPMN) w mapowaniu 
procesów, modelowaniu rozwiązań organizacyjnych, 
modelowaniu rozwiązań systemowych – traktowane jako 
kierunek doskonalenia organizacji. 

6. Zarządzanie procesami biznesowymi, kierunki oraz etapy 
zdobywania dojrzałości procesowej we współczesnych 
organizacjach. 

7. Kreowanie nowoczesnych rozwiązań oraz organizacyjnych 
oraz modeli biznesu (form tradycyjnych oraz e-biznesu). 

8. Analiza i ocena rozwiązań związanych z wirtualizacją 
procesów administracji publicznej. 

9. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi BI, BD w doskonaleniu 
procesów decyzyjnych. 

10. E-commerce w organizacjach, doskonalenie, modelowanie 
narzędzi e-commerce. 
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dr hab. inż. Anna 
Cierniak-Emerych, 
prof. UEW 

1. Człowiek i jego praca w przedsiębiorstwie z perspektywy 
zarządzania personelem (rekrutacja, selekcja, ocenianie, 
motywowanie, szkolenie, przemieszczanie pracowników). 
Menedżer komórki HR w przedsiębiorstwie. 

2. Aktywizowanie, dobór narzędzi motywowania pracowników 
do pracy. Programy życie i praca. Programy Work-Life 
Balance; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR). 

3. Podstawowe problemy zarządzania produkcją i usługami. 
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, jak np. Lean 
management, kazein, 5 S, Six Sigma, logistyka, dom jakości 
(QFD), TQM. 

4. Menedżer w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym  – 
jego rola i zadnia. 

5. Projektowanie procesu produkcyjnego z uwzględnieniem 
doboru form organizacji czasu pracy (w tym możliwości 
wykorzystania elastycznych form organizacji czasu pracy  
w sferze produkcji). 

6. Funkcjonowanie zespołów projektowych w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym (dobór członków do zespołów projektowych, 
określanie zakresu ich zadań). 

7. Kształtowanie materialnych i niematerialnych warunków 
pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym m.in. ocena  ryzyka zawodowego, ergonomia, czas 
pracy i formy jego organizacji.  

8. Kształtowanie relacji międzyludzkich, w tym udział 
pracowników w funkcjonowaniu systemu produkcyjnego 
(partycypacja pracownicza). 

9. Dobór form zatrudnienia, w tym elastyczne formy 
zatrudnienia jako sposób na poprawę sytuacji przedsiębiorstw 
produkcyjnych i usługowych.  

10. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, w tym wizerunku 
jako pracodawcy. Marketing personalny. 

15 0 

prof. dr hab. inż. 
Małgorzata Gableta 

1. Zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwach. Kształtowanie 
postaw innowacyjnych. 

2. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym oraz 
uwarunkowania jego rozwoju. 

3. Wizerunek i marka przedsiębiorstwa oraz narzędzia ich 
kreowania - aspekty jakościowe i marketingowe .  

4. Kształtowanie warunków pracy z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Metody doboru (rekrutacji i selekcji) pracowników.  
6. Formy zatrudnienia. Uelastycznianie zatrudnienia.  
7. Interesy pracobiorców – przesłanki i warunki ich 

respektowania. Zadowolenie i satysfakcja pracowników a ich 
zaangażowanie. 

8. Instrumenty motywowania ludzi do pracy. Bodźce materialne 
i pozamaterialne. 

9. Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. Inwestowanie 
w pracowników. 

10. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa – jej diagnozowanie 
oraz wprowadzanie zmian. 

10 0 

dr inż. Robert Golej 1. Lean Management – metoda racjonalnego zarządzania 
produkcją, narzędzia LM. 

2. Zarządzanie innowacjami (modele zarządzania innowacjami) 
m.in. proces rozwoju innowacji, proces decyzyjny, kultura  
i klimat sprzyjający innowacjom, systemy motywacyjne. 

3. Ocena efektywności inwestycji. 

0 5 



4. Wycena wartości przedsiębiorstw, w tym w szczególności 
start-upów. 

5. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa, metody ich 
pomiaru i sterowania. 

6. Współpraca przedsiębiorstw, klastry (m.in. zaufanie, 
asymetria informacji, oportunizm, korzyści i zagrożenia 
współpracy). 

7. Problemy decyzyjne w eko-energetyce rozproszonej oraz 
wielkoskalowej. 

8. Problemy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym 
pracowników. 

dr hab. inż. Alicja M. 
Graczyk, prof. UEW 

1. Inwestycje, rozwój i rynek odnawialnych źródeł energii- 
analizy, prognozy, innowacje. 

2. Wytwarzanie i konsumpcja energii w odnawialnych źródłach- 
nowy gracz na rynku OZE-PROSUMENT. 

3. Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju energetyki 
odnawialnej (wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasa, 
biopaliwa, biogaz, słoneczna itd.). 

4. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rynku budownictwa 
energooszczędnego. 

5. Ekologiczny transport: analiza rynku  samochodów 
hybrydowych, elektrycznych, z napędem wodorowym. 

6. Opłacalność i finansowanie odnawialnych źródeł energii. 
Koszty i korzyści zewnętrzne wykorzystania nośników energii. 

7. Społeczne aspekty gospodarowania energią, w tym 
odnawialną (badania ankietowe). 

8. Gospodarowanie energią i środowiskiem (w tym ochrona jego 
zasobów) w gminie województwie i w kraju. 

9. Proekologiczna produkcja, konsumpcja. Proekologiczny 
konsument- styl życia i konsumpcji. 

10. Ekonomia rozwoju zrównoważonego. 

15 0 

dr Katarzyna Grzesik 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
2. Zachowania organizacyjne (zachowania indywidualne, 

zachowania grupowe). 
3. Kierownik we współczesnej organizacji (role, kompetencje, 

styl kierowania, przywództwo). 
4. Problemy i procesy decyzyjne w organizacji. 
5. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. 

0 5 

prof. dr hab. inż. Jerzy 
Hanuza 

1. Materiały powierzchniowo czynne o zastosowaniach  
w gospodarstwie domowymi kosmetyce. 

2. Związki o właściwościach anty-oksydacyjnych w żywności  
i farmakologii. 

3. Biopaliwa, biodizel, syntetyczne oleje napędowe – 
technologia i analiza jakości produktu. 

4. Technologia, analiza jakości i zastosowanie wybranych produktów 
Zakładów Chemicznych Kędzierzyn-Koźle i PCC Rokita. 

5. Polimery i barwniki do polimerów – produkcja, zastosowanie. 
6. Produkcja, właściwości i zastosowanie materiałów 

eksploatacyjnych do samochodów. 
7. Związki aktywne biologicznie w kosmetykach produkowanych 

w Zakładzie Torf Corporation. 
8. Konserwanty i dodatki smakowe w żywności, np.  

w czekoladzie, wyrobach cukierniczych i piekarniczych. 
9. Produkty otrzymywane z roślin modyfikowanych genetycznie 

– ich relacja do roślin naturalnych. 
10. Nanotechnologia – metody syntezy, właściwości 

fizykochemiczne i zastosowanie. 

10 0 



dr hab. inż. Marcin 
Hernes, prof. UEW 

1. Wykorzystanie sztucznej inteligencji we wspomaganiu 
procesów biznesowych  

2. Uczenie maszynowe (w tym głębokie uczenie). 
3. Technologie kognitywne. 
4. Systemy agentowe. 
5. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu produkcją. 
6. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą 

organizacji. 
7. Wszystkie przedstawione propozycje nie są tematami prac. To 

raczej grupa problemów, jaka może stać się podstawą do 
sformułowania tematu pracy. Studenci mogą proponować 
swoje tematy w oparciu o powyższe problemy. 

5 5 

dr inż. Małgorzata 
Janczar-Smuga 

1. Aspekty techniczno-technologiczne i organizacyjne  
w produkcji żywności. 

2. Problematyka techniczno-technologiczna i organizacyjna 
dotycząca pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

3. Zagadnienia związane z projektowaniem wyrobów i procesów 
technologicznych oraz budową zakładów produkcyjnych. 

4. Mikrobiologia żywności. 
5. Jakość i bezpieczeństwo żywności. 
6. Surowce i dodatki do żywności. 
7. Gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa. 

3 0 

prof. dr hab. Romuald 
Jończy 

1. Analizy dotyczące rozwoju lokalnego i regionalnego - case 
study poświęcone miejscowościom, gminom, regionom 
pochodzenia magistrantów. 

2. Case study poświęcone migrantom zagranicznym (imigracja/ 
emigracja). 

3. Migracje młodzieży - determinanty i konsekwencje w sferach 
wyludnienia i rozwoju. 

4. Migracyjny transfer technologii i wzorców pracy. 
5. Analizy w sferze turystyki, leśnictwa i łowiectwa. 
6. Rynek pracy i zarządzanie zasobami ludzkim. 
7. Transfer ludności z miast na wieś - rola czynników 

ekonomicznych i środowiskowych - skutki dla rozwoju 
lokalnego. 

8. Studenci i absolwenci studiów na rynku pracy. 
9. Zmiany preferencji konsumpcyjnych, zmiany w strukturze 

produkcji. 

15 15 

dr hab. inż. Roman 
Kotapski, prof. UEW 

1. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Zakładowy plan 
kont dla potrzeb tworzenia systemu informacyjnego 
zarządzania. 

2. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa i instytucji kultury (teatr, 
filharmonia, opera, muzea, domy kultury). 

3. Koszty usług komunalnych – zaopatrywanie w wodę, odbiór  
i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi, 
utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg. Kalkulacja kosztów 
wyrobów, usług, projektów. 

4. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstw medialnych – prasa, 
radio, telewizja, wydawnictwa. 

5. Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwach i w 
przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. 

6. Controlling produkcji i usług. Raport controllera dla potrzeb 
zarządzania przedsiębiorstwem. 

7. Wdrażanie systemów controllingu i budżetowania. 
8. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających 

controlling, budżetowanie, rachunkowość zarządczą. 
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9. Dokumentacja systemu controllingu i budżetowania. Ocena 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczna 
przedsiębiorstwa. 

10. Sprawozdawczość wewnętrzna w przedsiębiorstwie. 

dr hab. inż. Anna 
Kowalska, prof. UEW 

1. Ekonomika i organizacja handlu żywnością czy produktami 
chemicznymi. 

2. Ekonomika i organizacja gastronomii. 
3. Promocja i reklama w przedsiębiorstwie oraz jej efektywność. 
4. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie. 
5. Zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie. 
6. Innowacje w przedsiębiorstwie i ich efektywność. 
7. Marketing w przedsiębiorstwach: przemysłu spożywczego, 

przemysłu chemicznego, handlowych i gastronomicznych. 
8. Dystrybucja produktów przedsiębiorstwa a jej wyniki 

ekonomiczne. 
9. Zarządzanie i przedsiębiorczość w małych firmach. 

10 0 

dr hab. Grzegorz 
Krzos, prof. UEW 

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem. 
2. Zarządzanie projektem. 
3. Zarządzanie startupem. 
4. Modele rozwoju przedsiębiorstwa. 
5. Zarządzanie projektem ICT. 
6. Firmy rodzinne. 
7. Projekty innowacyjne. 
8. Projekty innowacyjne współfinansowane z UE. 
9. Zarządzanie strategiczne. 
10. Modele biznesu/ biznes plan. 
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prof. dr hab. inż. 
Małgorzata 
Krzywonos 

1. Zagospodarowanie odpadów i ścieków metodami 
biologicznymi (metoda beztlenowa, kompostowanie). 

2. Zagadnienia dotyczące gorzelnictwa. 
3. Zagadnienia dotyczące winiarstwa. 
4. Probiotyki i prebiotyki. 
5. Polisacharydy w żywności. 
6. Antyoksydanty w żywności. 
7. Polifenole w żywności. 
8. Waloryzacja odpadów. 
9. Temat zaproponowany przez dyplomanta. 
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dr inż. Edyta 
Kucharska 

1. Barwniki azowe – produkcja, zastosowanie oraz aspekty 
środowiskowe i ekonomiczne. 

2. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty stosowania adiuwantów  
w chemicznej ochronie roślin. 

3. Żywność funkcjonalna. 
4. Dodatki do żywności. 

2 0 

dr hab. inż. Dorota 
Kwiatkowska-
Ciotucha, prof. UEW 

1. Metody ilościowe w logistyce. 
2. Wykorzystanie metod ilościowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. 
3. Prognozowanie sprzedaży. 
4. Prognozowanie zjawisk społeczno – ekonomicznych. 
5. Wielowymiarowa analiza porównawcza – metody 

porządkowania, metody klasyfikacji. 
6. Ocena atrakcyjności obiektów (firm, regionów, krajów, itp.). 
7. Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw. 
8. Idea uczenia się przez całe życie – podnoszenie kompetencji 

osób na rynku pracy. 
9. Wykorzystanie funduszy unijnych do podnoszenia 

kompetencji osób na rynku pracy – Europejski Fundusz 
Społeczny, Erasmus+. 

10. Zarządzanie projektami „miękkimi”. 

8 8 



prof. dr hab. inż. 
Tomasz Lesiów 

1. Zasady racjonalnego odżywiania, nawyki żywieniowe, diety. 
2. Zmiany zachodzące w produktach pochodzenia roślinnego  

i zwierzęcego, metody ich ograniczenia. 
3. Opakowania aktywne, inteligentne, powłoki i folie jadalne. 
4. Zagrożenia dla żywności w poszczególnych ogniwach łańcucha 

żywnościowego. 
5. Produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, produkty bio jako 

nowe trendy na rynku żywnościowym. 
6. Doskonalenie jakości pracy w gastronomii i usługach 

turystycznych. 
7. Narzędzia i metody zarządzania jakością. Identyfikowalność, 

systemy RASFF i RAPEX. 
8. Żywność regionalna i tradycyjna, agroturystyka. 
9. Żywność funkcjonalna - wpływ na organizm. 
10. Produkcja i lecznicze właściwości miodów. 
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dr hab. inż. Jadwiga 
Lorenc, prof. UEW 

1. Nanokompozyty – wyjątkowe właściwości i zastosowanie. 
2. Historia odkrycia i wytwarzania grafenu – produktu  

o wyjątkowych właściwościach i szerokich możliwościach 
zastosowania. 

3. Rola białek transportujących w „szmuglowaniu” leków. 
4. Wykrywanie węglowodanów w wybranych produktach 

spożywczych typu „sugar free” metodami spektroskopowymi.  
5. Materiały kompozytowe o szczególnych właściwościach 

wytrzymałościowych, stosowane w budownictwie. 
6. Wykrywanie składnika biologicznie czynnego w lekach 

metodami spektroskopowymi.  
7. Spektroskopowe metody badania zafałszowań produktów 

spożywczych. 
 

5 0 

dr Aleksandra 
Łakomiak 

1. Koszty finansowania zewnętrznego w ujęciu rachunkowym  
i podatkowym różnych form pozyskiwania kapitałów, w tym 
leasingu i emisji obligacji. 

2. Świadczenia pracownicze, w tym w formie akcji - identyfikacja 
świadczeń, krótkoterminowe świadczenia pracownicze, 
świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy, 
pracownicze plany kapitałowe. 

3. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw, np. na: naprawy 
gwarancyjne, rekultywację, świadczenia pracownicze. 

4. Zakładanie, przekształcenie, łączenie, restrukturyzacja, 
likwidacja i upadłość spółek prawa handlowego oraz osób 
fizycznych. 

5. Rachunkowość i opodatkowanie grup kapitałowych. 
6. Jednostkowe, łączne i skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe – zasady sporządzania wg krajowych  
i międzynarodowych standardów rachunkowości. 

7. Identyfikacja przesłanek utraty wartości aktywów ośrodków 
wypracowujących korzyści ekonomiczne. 

8. Wycena przedsiębiorstwa, ruchomości i nieruchomości wg 
Krajowych, Europejskich (EVS) i Międzynarodowych 
Standardów Wyceny (IVS). 

9. Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ład korporacyjny  
w realizacji celów zarządzania.  

10. Procedury badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz 
innych usług atestacyjnych wg krajowych standardów 
wykonywania zawodu. 
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dr inż. Kamal Matouk 1. Systemy informatyczne zarządzania (zastosowanie, 
projektowanie, wdrażanie, organizacja, modernizacja). 

2. Zastosowanie informatyki w zarządzaniu firmą (produkcją, 
logistyką, itd.). 

3. Nowoczesne formy zarządzania organizacjami (np. organizacja 
wirtualna, fraktalna, oparta na wiedzy). 

4. Portale internetowe lub korporacyjne (zastosowanie, 
projektowanie, tworzenie). 

5. Bankowość elektroniczna, internetowa lub wirtualna. 
6. Systemy Business Intelligence lub Hurtownie danych 

(zastosowanie, projektowanie, wdrażanie). 
7. Bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych. 
8. Komputerowe systemy zarządzania magazynami (logistyką, 

produkcją, itd.). 
9. Technologie i rozwiązania mobilne dla biznesu. 
10. Technologie identyfikacji radiowej RFID i ich wykorzystanie. 
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dr inż. Małgorzata 
Matyja 

1. Kształtowanie kultury organizacyjnej. 
2. Cechy pracy menedżera/ kierownika. 
3. Kompetencje menedżerskie. 
4. Style kierowania w firmie. 
5. Motywowanie pracowników. 
6. Relacje między pracownikami. 
7. Wykorzystanie i rozwój zasobów przedsiębiorstwa/ 

organizacji. 
8. Analiza makro/ mikrootoczenia przedsiębiorstwa. 
9. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. 
10. Specyfika zarządzania spółdzielnią. 
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dr jacek Michalski 1. Związki biologicznie czynne występujące w przyrodzie. 
2. Związki heterocykliczne, metody produkcji, właściwości  

i zastosowanie. 
3. Chloropochodne związki organiczne, metody produkcji, 

właściwości i zastosowanie. 
4. Środki powierzchniowo czynne – technologia produkcji, 

zagrożenia dla środowiska. 
5. Nowe rodzaje paliw – produkcja, właściwości oraz 

porównanie wad i zalet. 
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dr Joanna Mróz 1. Motywowanie i komunikowanie w przedsiębiorstwie. 
2. Kultura organizacyjna, zarządzanie międzykulturowe  

i międzynarodowe. 
3. CSR, tworzenie marki, wizerunku firmy, PR. 
4. Zarządzanie projektami. 
5. Stres i wypalenie zawodowe. 
6. Współczesne koncepcje zarządzania (m.in. outsourcing, LM, 

TQM, organizacja ucząca się). 
7. Metody i techniki planowania, misja oraz strategia. 
8. Rekrutacja i selekcja oraz ocena pracownicza. 
9. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem i firmą rodzinną. 
10. Zarządzanie funkcją IT. 

5 5 

prof. dr hab. Jerzy 
Niemczyk 

1. Zarządzanie (organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) 
przedsiębiorstwem i organizacjami non-profit; zarządzanie 
przedsiębiorstwem 4.0 (nowe technologie). 

2. Zarządzanie strategiczne; analizy, oceny i projekty strategii 
przedsiębiorstw; analizy strategiczne przedsiębiorstw; analizy 
sektorów działalności np. sektorów tradycyjnych i nowych 
technologii; projektowanie przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa; analizy fundamentalne spółek giełdowych. 
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3. Strategie firm: rodzinnych, małych, innowacyjnych i start-
upów. 

4. Analiza i projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw, 
szczególnie firm nowych technologii; zarządzanie projektami 
biznesowymi i non-profit. 

5. Zarządzanie sieciami przedsiębiorstw; franchising, klastry, 
outsourcing. Analizy opłacalności. 

6. Strategie marketingowe przedsiębiorstw. 
7. Analizy i oceny dostawców; analizy sieci dostawców; 

zarządzanie środowiskiem. 
8. Identyfikacja i analiza kultury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa; zarządzanie w warunkach różnorodności 
kulturowej. 

9. Przywództwo i motywowanie w organizacji. 
10. Zarządzanie wiedzą i innowatyka. 

dr hab. Marta Nowak, 
prof. UEW 

1. Controlling w przedsiębiorstwach, instytucjach, jednostkach 
sektora finansów publicznych i non-profit. 

2. Budżetowanie. 
3. Controlling funkcjonalny (w tym controlling personalny, 

marketingu, badań i rozwoju, logistyki lub produkcji). 
4. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw. 
5. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 
6. Zarządzanie kosztami i dokonaniami (w tym analiza kosztów  

i pomiar dokonań). 
7. Informacyjne wspomaganie controllingu i budżetowania. 
8. Rachunkowość behawioralna. 
9. Etyka rachunkowości. 
10. Raportowanie poza finansowe, w tym raportowanie 

społecznej odpowiedzialności biznesu. 
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prof. dr hab. Edward 
Nowak 

1. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
2. Budżetowanie jako instrument zarządzania. 
3. Gospodarka finansowa i budżet jednostki samorządu 

terytorialnego. 
4. Podatki w działalności jednostek gospodarczych. 
5. Budżetowanie i controlling projektów. 
6. Rachunek kosztów i controlling logistyki. 
7. Ocena wyników jednostek gospodarczych. 
8. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie. 
9. Ewidencja i wycena składników aktywów i pasywów. 
10. Sprawozdawczość niefinansowa jednostek. 
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dr hab. Krzysztof 
Nowosielski, prof. 
UEW 

1. Praktyczne zastosowania koncepcji i metod projakościowych  
i proefketywnościowych (lean, kaizen, 5S, TQM, TPM, KVP, 
itp.), doskonalenie procesów biznesowych. 

2. Modelowanie i symulacja procesów biznesowych. 
3. Informatyczne wspomaganie procesów zarządzania. 
4. Zarządzanie jakością - koncepcje, metody, narzędzia. 
5. Budżetowanie, kontrola budżetowa, rachunek kosztów. 
6. Controlling. 
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dr hab. inż. Anna 
Olszańska, prof. UEW 

1. Organizacja bazy surowcowej zakładów przemysłu 
spożywczego i gastronomicznego. 

2. Analiza działalności produkcyjnej i handlowej w różnych 
branżach przemysłu. 

3. Marketing-mix - jego zakres i narzędzia stosowane przez 
przedsiębiorstwa. 

4. Promocja i reklama w firmach spożywczych, handlowych  
i usługowych. 
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5. Działalność firm handlowych- organizacja sprzedaży, nowe 
rozwiązania stosowane w handlu, działalność wielkich sieci 
handlowych, rynków hurtowych, giełd towarowych. 

prof. dr hab. 
Kazimierz Perechuda 

1. Zarządzanie: przedsiębiorstwem, małą, średnią i dużą firmą, 
korporacjami międzynarodowymi. 

2. Zarządzanie logistyką; doskonalenie łańcuchów dostaw. 
Gospodarka magazynowa i inne. 

3. Kierowanie pracownikami i menedżerami wiedzy: HRM, 
coaching, mentoring i inne. 

4. Biznes elektroniczny: handel internetowy, e-obsługa klienta, 
projektowanie firmy digitalnej i inne. 

5. Nowoczesny marketing: e-marketing, internetowa promocja  
i reklama, media społecznościowe  i inne. 

6. Nowoczesne zarządzanie: strategie firmy, narzędzia przewagi 
konkurencyjnej, konkurowanie na rynkach wschodzących, 
nowoczesne modele, metody i techniki zarządzania  
i kierowania. 

7. Modele biznesu: modele e-biznesu, model Canvas i inne. 
8. Sektorowe modelowanie biznesu: turystyka, sport, rekreacja, 

rolnictwo, medycyna, przemysł farmaceutyczny, usługi i inne. 
9. Doskonalenie procesów obsługi klienta: gastronomia, pomoc 

społeczna, salony samochodowe, kosmetyczne i inne. 
10. Wszelkie tematy proponowane przez studentów. 
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dr hab. inż. Arkadiusz 
Piwowar, prof. UEW 

1. Marketingowe kształtowanie produktu i asortymentu 
(wprowadzanie nowych produktów, modyfikacja istniejących 
produktów, kreowanie marki itp.). 

2. Analiza rynku i badania zachowań konsumentów. 
3. Techniczno-organizacyjne aspekty prowadzenia działalności 

handlowej i usługowej. 
4. Innowacje w handlu detalicznym i hurtowym (w tym  

e-commerce). 
5. Innowacje oraz innowacyjność w biobiznesie. 
6. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. 
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dr hab. Katarzyna 
Piwowar-Sulej, prof. 
UEW 

1. Implementacja współczesnych koncepcji i metod zarządzania, 
w tym. m.in. Total Quality Management, Lean Management, 
zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie 
innowacjami, Industry 4.0., sustainable HRM. 

2. Zarządzanie ludźmi w jednostkach gospodarczych oraz 
organizacjach publicznych, tj. realizacja funkcji personalnej 
(dobór personelu, wprowadzanie do pracy, szkolenie  
i doskonalenie, ocenianie, wynagradzanie, przemieszczanie). 

3. Edukacja w kontekście kształtowania kompetencji i zawodów 
przyszłości. 

4. Kształtowanie kultury organizacyjnej (w tym kultury BHP). 
5. Kształtowanie wizerunku pracodawcy. 
6. Rola działu HR we współczesnej organizacji.  
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dr Magdalena 
Rajchelt-Zublewicz 

1. Analiza uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa na 
przykładzie firm z branży gastronomicznej. 

2. Problemy zarządzania na przykładzie firm z branży 
gastronomicznej. 

3. Ocena realizacji funkcji zarządzania na przykładzie firm  
z branży gastronomicznej. 

4. Style kierowania w firmie na przykładzie na przykładzie firm  
z branży gastronomicznej. 

5. Przywództwo w organizacji. 
6. Systemy motywacyjne w przedsiħbiorstwie na przykładzie  

firm z branży gastronomicznej. 
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7. Kształtowanie kultury organizacyjnej na przykładzie firm  
z branży gastronomicznej. 

8. Konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie firm  
z branży gastronomicznej. 

9. Zarządzanie zasobami w organizacji. 

dr Paweł Siarka 1. Wycena projektów inwestycyjnych. 
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w  bankowości. 
3. Zarządzanie ryzykiem płynności. 
4. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. 
5. Prognozowanie w rachunkowości. 
6. Analiza finansowa. 
7. Ocena zdolności kredytowej. 
8. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu. 
9. Mechanizmy wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. 
10. Wykorzystanie rajów podatkowych w procesie optymalizacji 

podatkowej. 
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dr hab. Sylwia 
Stańczyk, prof. UEW 

1. Problemy różnorodności kulturowej - kwestie różnic płci, 
religii, wartości. 

2. Organizacja wielonarodowa i zarządzanie międzynarodowe 
(np. skuteczna komunikacja międzykulturowa). 

3. Metody analizy strategicznej - analizy wnętrza organizacji, 
analizy otoczenia. 

4. Tożsamość a wizerunek organizacji/ sieci 
międzyorganizacyjnej. 

5. Analiza i ocena kultury organizacyjnej wybranej firmy. 
6. Styl kierowania a system motywowania. 
7. Bariery i patologie zarządzania (np. efekt szklanych sufitów, 

patologie funkcji zarządzania, bariery organizacyjne). 
8. Kultura organizacyjna a strategia - bilans miękkich i twardych 

elementów zarządzania. 
9. Metody zarządzania - ocena skuteczności funkcjonowania. 
10. Ogólne problemy zarządzania (kierowanie, motywowanie, 

komunikacja, strategia, itd.) analizowane w perspektywie np. 
różnorodności kulturowej, różnic pokoleniowych XYZ, różnic 
płci, etc. 
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dr inż. Adam Sulich 1. Qualitative and quantitative methods in strategic organization 
management (pol. Metody jakościowe i ilościowe  
w zarządzaniu strategicznym organizacją). 

2. Random forest method in establishing mutual relations 
between entities of the inter-organizational network (pol. 
Metoda lasu losowego w ustalaniu wzajemnych relacji między 
podmiotami sieci międzyorganizacyjnej). 

3. Numerical analysis of decision problems in logistics and 
management using programs in R (pol. Analiza numeryczna 
problemów decyzyjnych w logistyce i zarządzaniu z użyciem 
programów w R). 

4. Green supply chains in the environmental goods and services 
sector (pol. Zielone łańcuchy dostaw w sektorze dóbr i usług 
środowiskowych). 

5. Green jobs and pro-ecological strategies in the enterprises 
(pol. Zielone miejsca pracy i strategie proekologiczne  
w przedsiębiorstwach). 

6. Business ecosystems and relations between participants of 
the inter-organizational network (pol. Ekosystemy biznesowe 
i relacje między uczestnikami sieci międzyorganizacyjnej). 
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7. Identification of network elements (ecological, oncological) 
(pol. Identyfikacja elementów sieci (ekologicznej, 
onkologicznej)). 

8. Production management and processes of enterprises 
forming a capital groups (pol. Zarządzanie produkcją  
i procesami przedsiębiorstw tworzącymi grupy kapitałowe). 

9. Sustainable development indicators and the green economy 
(pol. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a zielona 
ekonomia). 

dr hab. Witold 
Szumowski, prof. 
UEW 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
2. Zarządzanie procesami. 
3. Zarządzanie publiczne. 
4. Zarządzanie strategiczne. 
5. Koncepcje i metody zarządzania. 
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dr hab. inż. Joanna 
Szymańska, prof. UEW 

1. Marketing mix w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego/ 
w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym/  
w przedsiębiorstwie gastronomicznym. 

2. Zarządzanie produktem w wybranym przedsiębiorstwie. 
3. Analiza wykorzystania instrumentów marketingu mix  

w wybranych instytucjach/ organizacjach. 
4. Działalność handlowa i marketingowa wybranego 

przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego/ przedsiębiorstwa 
handlowego/ przedsiębiorstwa usługowego. 

5. Marketing gminy. 
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dr hab. Piotr 
Szymański, prof. UEW 

1. Zarządzanie operacyjne (ZO). 
2. Zarządzanie aktywami operacyjnymi (zapasami, 

należnościami, inwestycjami krótkoterminowymi i źródłami 
ich finansowania). 

3. Zastosowanie Lean Management w ZO. 
4. Reuse and Circular Economy (Gosopdarka Cyrkularna) w ZO. 
5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i wycena 

przedsiębiorstw. 
6. Koncepcja Value Based Management (VBM). 
7. Wycena zgodna ze standardami wyceny przedsiębiorstw. 
8. Przedsiębiorczość. 
9. Innowacje w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki 

Cyrkularnej. 
10. Zarządzanie zgodne ze zrównoważonym rozwojem. 

10 10 

dr inż. Ewa 
Walaszczyk 

1. Zarządzanie procesami produkcyjnymi. 
2. Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem 

aplikacji komputerowych. 
3. Doskonalenie procesów produkcyjnych. 
4. Zastosowanie rozwiązań 4.0 w procesach produkcyjnych. 
5. Technologiczno-ekonomiczne aspekty uruchomienia/ 

modernizacji linii technologicznej/zakładu produkcyjnego. 
6. Technologie bezodpadowe i niskoodpadowe stosowane w 

przemyśle. 
7. Zagospodarowanie odpadów przemysłowych. 
8. Gospodarka odpadami przemysłowymi/komunalnymi na 

wybranym obszarze. 
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dr inż. Maria Wandas 1. Techniki rezonansowe (NMR). 
2. Biomarkery- wykorzystanie w diagnostyce. 
3. Kancerogeny, budowa, własności chemiczne, oddziaływanie. 
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dr Adam Węgrzyn 1. Zagadnienia rentowności przedsiębiorstwa. 
2. Optymalizacja kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. 
3. Value Based Management. 
4. Optymalizacja struktury i kosztu kapitału. 
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5. Narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 
6. Ocena sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. 
7. Rentowność przedsiębiorstwa energetycznego. 
8. Modele regulacyjne w energetyce. 
9. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

dr hab. Arkadiusz 
Wierzbic, prof. UEW 

1. Zarządzanie jakością. 
2. Zarządzanie procesami. 
3. Zarządzanie projektami. 
4. Systemy zarządzania oparte o znormalizowane wymagania. 
5. Modele dojrzałości i doskonałości biznesowej. 
6. Wzrost i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 
7. Kryzysy organizacyjne wynikające ze wzrostu 

przedsiębiorstwa. 
8. Komunikacja interpersonalna. 
9. Negocjacje w biznesie. 
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dr hab. Marcin 
Wierzbiński, prof. 
UEW 

1. Rachunkowość zarządcza. 
2. Rachunek kosztów. 
3. Modele rachunku kosztów. 
4. Strategiczna rachunkowość zarządcza. 
5. Strategiczne zarządzanie kosztami. 
6. Wycena przedsiębiorstwa. 
7. Zarządzanie wartością. 
8. Model biznesowy. 
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dr hab. Anetta 
Zielińska, prof. UEW 

1. Logistyka zwrotna (ekologistyka) np. przedsiębiorstw, 
administracji publicznej. 

2. Gospodarowanie odpadami np. przedsiębiorstw, administracji 
publicznej. 

3. Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie. 
4. Marketing usług logistycznych. 
5. Komunikacja interpersonalna np. w przedsiębiorstwach, 

działach logistycznych. 
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