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dr hab. inż. 
Dominika Bąk-
Grabowska, prof. 
UEW 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
2. Kształtowanie zatrudnienia i organizacja pracy. 
3. Zarządzanie publiczne. 

15 15 

dr Dorota 
Bednarska-
Olejniczak 
 

1. Psychologia konsumenta, psychologia reklamy.  
2. Zachowania nabywców: proces zakupowy oraz czynniki  

wpływające na decyzje zakupowe nabywców (m.in. wpływ  
komunikacji marketingowej).  

3. Nowoczesny marketing: e-marketing/marketing  
internetowy/social media marketing, influencer marketing,  
innowacyjna komunikacja marketingowa - product  
placement, ambient media, marketing wirusowy, marketing  
doświadczeń, marketing treści.  

4. Marka i jej wizerunek: zarządzanie marką, kształtowanie  
wizerunku marki, wizerunek marki w Internecie,  
wykorzystanie mediów społecznościowych w kształtowaniu  
wizerunku marki.  

5. Employer branding (kształtowanie marki pracodawcy) oraz  
marketing personalny: zarządzanie marką pracodawcy,  
budowanie wizerunku pracodawcy, wewnętrzne public  
relations, marketing wewnętrzny w organizacjach różnego  
typu.  

6. Marketing usług: zarządzanie marketingowe  
w przedsiębiorstwach usługowych (np. marketing bankowy,  
marketing w turystyce, marketing usług edukacyjnych itd.).  

7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), 
marketing społecznie odpowiedzialny. 

15  

dr inż. Piotr 
Białowąs 
 

1. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw.  
2. Fuzje i przejęcia.  
3. Zarządzanie projektami.  
4. Outsourcing.  
5. Podziały przedsiębiorstw.  
6. Problematyka podmiotów sektora energetycznego.  
7. System zarządzania bezpieczeństwem informacji.  
8. Systemy zarządzania produkcją. 

15 15 

dr hab. Jarosław 
Brach, prof. UEW 
 

1. Podstawy transportu i spedycji - teoria, prawo; w tym 
konwencje. 

2. Transport 4.0 i Mobilność 4.0. 
3. Logistyka ostatniej mili. 
4. Nowe technologie transportowe. 
5. Transport wielogałęziowy. 
6. Transport wojskowy. 
7. Ekologizacja współczesnego transportu. 
8. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi. 

15  

dr Renata Brajer-
Marczak 
 

1. Zarządzanie projektami w organizacjach. 
2. Zarządzanie jakością w organizacjach. 
3. Jakość w obsłudze klienta przedsiębiorstw produkcyjnych  

i usługowych (w tym handlowych). 
4. Narzędzia doskonalenia jakości w praktyce dużych, średnich i 

małych firm. 

10 10 



5. Znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu jakością. 
6. Narzędzia Lean Management w praktyce organizacji (metoda 

5S, SMED, VSM, TPM). 
7. Filozofia Kaizen w organizacjach. 
8. Doskonalenie procesów w organizacjach. 
9. Zarządzanie jakością w instytucjach sektora publicznego. 

dr hab. Andrzej 
Bytniewski, prof. 
UEW 
 
 

1. Tworzenie systemów informatycznych zarządzania  
w przedsiębiorstwach.  

2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 
instytucjami, urzędami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.  

3. Organizacja funkcjonowania systemów informatycznych 
zarządzania przedsiębiorstw.   

4. Komputeryzacja małych i średnich firm.   
5. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ERP). 
6. Internet, extranet, intranet i ich wykorzystanie w biznesie.  
7. Wykorzystanie komputerów w organizacji i zarządzaniu 

produkcją, zarządzaniu relacjami z klientami. 
8. Wdrażanie powielarnych systemów informatycznych  

zarządzania.  
9. Metodyki wdrażania systemów informatycznych  

w zarządzaniu.  
10. Integracja systemów sterowania produkcją (MES)  

z systemami informatycznymi zarządzania (ERP). 

5 5 

dr Barbara 
Chomątowska 
 

1. Dobór pracowników. 
2. Szkolenia i rozwój pracowników. 
3. Ocenianie pracowników. 
4. Motywowanie finansowe i pozafinansowe. 
5. Zarządzanie zróżnicowanymi pracownikami (pokoleniowo, 

wiekowo itp.). 
6. Zespołowe formy organizacji pracy. 
7. Kształtowanie środowiska pracy. 
8. Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. 
9. Inne z obszaru zarządzania pracą, zarządzania zasobami 

ludzkimi. 

10  

dr hab. Iwona 
Chomiak-Orsa, 
prof. UEW 
 
 

1. Social media w kreowaniu wizerunku firmy. 
2. Big Data jako narzędzie wspomagające zarządzanie. 
3. Business Intelligence w działalności przedsiębiorstw. 
4. Analiza biznesowa oraz analiza systemowa jako etap 

doskonalenia organizacji. 
5. ICT w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. 
6. Sztuczna inteligencja w rozwiązaniach biznesowych. 
7. UML oraz BPMN jako narzędzia wspomagające doskonalenie 

organizacji. 
8. Systemy zarządzania wiedzą jako element rozwoju 

organizacji. 

15 15 

dr Iwona Czerska 
 

1. Badania marketingowe. 
2. Metody ilościowe w badaniach marketingowych. 
3. Opieka zdrowotna w Polsce. 
4. Badanie satysfakcji pacjenta z usług medycznych. 
5. E-Zdrowie. 
6. Zarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia. 
7. Badania ankietowe - projektowanie + analiza statystyczno-

ekonometryczna wyników. 
8. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność 

organizacji. 

5 5 

dr Krzysztof Ćwik 
 

1. Proces zarządzania organizacją. 
2. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw. 

15 15 



3. Motywowanie do pracy. 
4. Kierowanie ludźmi. 
5. Planowanie i kontrola w przedsiębiorstwie. 
6. Analiza strategiczna i formułowanie strategii. 
7. Specyfika zarządzania małą firmą. 
8. Zarządzanie projektami. 
9. Zarządzanie procesami. 
10. Zarządzanie zmianami w organizacji. 
11. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. 

dr Magdalena 
Daszkiewicz 
 

1. Komunikacja marketingowa (zarządzanie komunikacją 
marketingową, komunikacja korporacyjna, public relations, 
kreowanie wizerunku firmy, nowoczesne media, narzędzia  
i formy w komunikacji, profesjonalna sprzedaż i obsługa 
klienta). 

2. Marka korporacyjna i produktowa (zarządzanie marką, 
strategia wizerunkowa marki, wizerunek marki w Internecie 
i social media, brand identity, brand design, storytelling, 
zarządzanie marką w sytuacjach kryzysowych). 

3. Marketing i branding terytorialny (marketing 
miast/regionów, zarządzanie marką miasta/regionu, marki 
narodowe i wizerunek kraju pochodzenia). 

4. Marketing społeczny i społecznie odpowiedzialny (programy 
i kampanie społeczne, zaangażowanie społeczne 
przedsiębiorstw etc.)  

5. Inne: Strategia marketingowa, zarządzanie marketingowe. 

10  

dr Ewa Głuszek 
 

1. Kształtowanie wizerunku organizacji. 
2. Ochrona reputacji przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej. 
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). 
4. Przekaz reklamowy jako narzędzie budowania reputacji 

przedsiębiorstwa. 
5. Metody i techniki organizatorskie w rozwiązywaniu 

problemów. 
6. Zarządzanie projektami w organizacji. 
7. Zarządzanie relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa. 
8. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. 
9. Zarządzanie zespołem projektowym. 

10 10 

dr Wiesława 
Gryncewicz 
 

1. Analiza i projektowanie systemów informacyjnych dla osób 
starszych. 

2. Aktywizacja osób starszych przy wykorzystaniu technologii 
informacyjnych. 

3. Zastosowanie systemów informacyjnych do wspomagania 
różnych obszarów przedsiębiorstwa. 

4. Zastosowanie systemów informacyjnych w administracji. 
5. Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania 

procesów decyzyjnych. 
6. Zastosowanie technologii informacyjnych do zarządzania 

przedsiębiorstwem. 
7. Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych. 
8. Data science w procesach decyzyjnych. 
9. Doskonalenie systemów informacyjnych. 
10. Ocena jakości systemów informacyjnych. 

 15 

dr Katarzyna 
Grzesik 
 

1. Zarządzanie zespołami pracowniczymi. 
2. Przywództwo w organizacji.  
3. Dobór pracowników.  
4. Motywowanie pracowników.  
5. Rozwój i ocenianie pracowników.  

 5 



6. Problemy i procesy decyzyjne w organizacji.  
7. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. 

dr Marcin 
Haberla 
 

1. Badania marketingowe. 
2. Analiza działalności marketingowej. 
3. Marketing międzynarodowy. 

5  

dr Łukasz 
Haromszeki 
 

1. Przywództwo w biznesie, instytucjach publicznych  
i organizacjach pozarządowych.  

2. Niematerialne narzędzia motywowania i ich wpływ na 
efektywność pracy.  

3. Kierowanie zespołem w biznesie, instytucjach publicznych  
i organizacjach pozarządowych.  

4. Metody i taktyki wywierania wpływu w różnego typu 
organizacjach.  

5. Etyczne aspekty aktywności zawodowej kadry 
menedżerskiej.  

6. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i Lokalne 
Grupy Działania.  

7. Prawa człowieka w zakładzie pracy. 

15 15 

dr Iwona Janiak-
Rejno 
 

1. Motywowanie pracowników (motywatory finansowe  
i pozafinansowe). 

2. Zarządzanie kompetencjami pracowników.   
3. Szkolenie i rozwój pracowników - kształcenie ustawiczne, 

zarządzanie karierą pracowników, zarządzanie talentami.   
4. Ocenianie pracowników. 
5. Coaching i mentoring.  
6. Wielopokoleniowość w organizacjach.   
7. Organizacja i funkcjonowanie zespołów. Rola lidera  

w zespole.  
8. Przywództwo w organizacji – rola i znaczenie leadershipu, 

style przywództwa.   
9. Zarządzanie czasem pracy – metody i zasady zarządzania 

czasem.  
10. Zarządzanie operacyjne w firmach produkcyjnych  

i usługowych. 

6  

dr inż. Katarzyna 
Jasińska 
 

1. Zarządzanie projektami. 
2. Zarządzanie procesami. 
3. Digitalizacja przedsiębiorstwa, Industry 4.0. 
4. Rozwiązania ICT w biznesie. 
5. Motywowanie w przedsiębiorstwie. 
6. Identyfikacja strategii przedsiębiorstwa, strategie 

marketingowe. 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, 

doskonalenie pracowników). 
8. Zarządzanie sprzedażą. 
9. Rozwój firmy. 

15 15 

dr hab. Bartosz 
Jasiński, prof. 
UEW 
 
 

1. Zarządzanie strategiczne: analiza strategiczna, identyfikacja 
strategii firmy. 

2. Strategie marketingowe, strategie rozwoju przedsiębiorstw, 
strategie konkurencji. 

3. Współpraca przedsiębiorstw: alianse strategiczne, fuzje  
i przejęcia, franszyza. 

4. Eksploracja niszy rynkowej, strategie MSP. 
5. Motywowanie w przedsiębiorstwie. 
6. Zarządzanie zmianą. 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja, selekcja, 

doskonalenie pracowników. 
8. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 

15 15 



9. Zarządzanie kryzysowe. 
10. Zarządzanie projektami. 

dr hab. Grzegorz 
Jokiel, prof. UEW 
 

1. Zarządzanie procesami. 
2. Zarządzanie projektami. 
3. Logistyka. 

15 15 

prof. dr hab. 
Andrzej Kaleta 
 

1. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach. 
2. Strategie sukcesu przedsiębiorstw. 
3. Koncepcje rozwoju małych przedsiębiorstw. 
4. Projekt strategii rozwoju własnej firmy. 
5. Strategie rozwoju gmin, innych jednostek lokalnych, 

organizacji non profit. 
6. Strategie globalizacji przedsiębiorstw. 
7. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi (motywacja, rozwój 

pracowników, rekrutacja itp.). 
8. Strategie marketingowe. 
9. Strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw. 
10. Strategia społecznej odpowiedzialności organizacji. 

15 15 

dr Janusz 
Kaspryszyn 
 

1. Zamówienia publiczne w procesie zarządzania.   
2. Umowy w obrocie gospodarczym.  
3. Spółki jako formy organizacyjno-prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

15 15 

dr hab. inż. 
Roman Kotapski, 
prof. UEW 
 
 

1. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa 
2. Kalkulacja kosztów wyrobów, usług, projektów 
3. Rachunek kosztów i controlling zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 
4. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
5. Rachunkowość zarządcza i controlling w zarządzaniu 

zasobami przedsiębiorstwa 
6. Controlling produkcji 
7. Raportowanie zarządcze 
8. Wdrażanie systemów controllingu i budżetowania 
9. Wdrażanie systemów informatycznych 

15 15 

dr hab. Witold 
Kowal, prof. UEW 
 
 

1. Współczesne koncepcje marketingowe, np. marketing 
internetowy, neuromarketing, data-driven marketing.  

2. Technologie informacyjne w marketingu, Marketing 
Performance Management.   

3. Zarządzanie marką, kampaniami reklamowymi.   
4. Sprawność organizacji – ocena skuteczności i efektywności 

działań.   
5. Zarządzanie działem sprzedaży.  
6. Proces sprzedażowy, obsługa nabywcy, techniki sprzedaży.  
7. Zarządzanie marketingiem przedsiębiorstwa. 
8. Zarządzanie produktem i innowacjami, proces rozwoju 

nowego produktu.   
9. Marketing w ujęciu branżowym np. marketing usług, 

marketing na rynku B2B i e-commerce.  
10. Controlling marketingowy w przedsiębiorstwie. 

10 10 

dr hab. Grzegorz 
Krzos, prof. UEW 
 

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem.  
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym.  
3. Zarządzanie startupem. Zarządzanie projektem ICT.  
4. Zarządzanie projektem startupowym.  
5. Zarządzanie procesami.  
6. Metodyki zarządzania projektami IT.  
7. Modele biznesu w przedsiębiorstwach wysokich technologii 

(HT).  
8. Rozwój przedsiębiorstw w obszarze przemysłu 4.0.  
9. Podnoszenie efektywności przedsiębiorstw poprzez 

15 15 



robotyzacje i automatyzacje procesów.  
10. Modele biznesu w przedsiębiorstwach działających w branży 

IT i ICT.  

dr hab. Janusz 
Lichtarski, prof. 
UEW 
 
 

1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (lub sektora). 
2. Strategia przedsiębiorstwa. 
3. Współpraca międzyorganizacyjna i sieci biznesowe. 
4. Analiza i projektowanie struktury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. 
5. Zarządzanie projektami. 
6. Metody i narzędzia zarządzania projektami. 
7. Kierowanie zespołem projektowym.      

15  

dr Aleksandra 
Łakomiak 
 

1. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.   
2. Identyfikacja, rejestracja, kalkulacja i analiza kosztów 

działalności podmiotów różnych branż.   
3. Rachunki kosztów – tradycyjne i nowoczesne modele.  
4. Polityka rachunkowości, zatrudniania i wynagradzania 

pracowników. 
5. Finansowanie działalności własnymi i zewnętrznymi 

źródłami.   

15 15 

dr Karol 
Łopaciński 
 

1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstw.   

2. Media społecznościowe i technologie mobilne  
w marketingu.  

3. Promocja internetowa (narzędzia, trendy, kierunki 
zastosowań).  

4. Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie.   
5. Badanie skuteczności promocji internetowej (metody  

i narzędzia pomiaru).  
6. Wpływ mediów społecznościowych i technologii mobilnych 

na współczesne modele zakupowe.  
7. Zachowania nabywców w kontekście rozwoju mediów 

społecznościowych i technologii mobilnych.   
8. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej (VR)  

i rzeczywistości rozszerzonej (AR) w marketingu  
i komunikacji marketingowej. 

15 15 

dr Łukasz Łysik 
 

1. Marketing elektroniczny e-marketing. 
2. Technologie mobilne w promocji. 
3. Media społecznościowe. 
4. Wirtualna rzeczywistość (VR, AR, MR). 
5. Consumer Journey - zachowania konsumenckie. 
6. Ekosystem startupowy. 
7. E-commerce - handel elektroniczny. 

3  

dr Joanna 
Macalik 
 

1. Public Relations – media relations, kampanie PR, e-PR i PR  
w social mediach, PR kryzysowy, PR wewnętrzny, czarny PR  
i inne.  

2. Personal branding – budowanie strategii marki osobistej, 
elementy marki osobistej, PR marki osobistej, personal 
branding w Internecie i inne.  

3. Employer branding – wewnętrzny i zewnętrzny employer 
branding, budowanie marki pracodawcy, narzędzia 
employer brandingu i inne.  

4. Treści w marketingu - copy writing, content marketing, 
storytelling i inne.  

5. Wizualne aspekty marketingu - komunikacja wizualna, 
corporate identity, obraz w reklamie, projektowanie 
komunikacji (communication design), information design, 
design produktu i inne.  

6  



6. Marketing terytorialny i turystyczny – marketing miast, 
regionów i krajów, marki lokalne, miejskie i narodowe, 
marketing a urbanistyka, destination marketing i inne.  

7. Marketing kultury – marketing dóbr i usług kultury, rynek 
kultury, odbiorcy kultury.  

8. Marketing w Internecie – social media, reklama 
internetowa, wizerunek w sieci. 

dr Katarzyna 
Marak 
 

1. Zasady związane z podjęciem, prowadzeniem  
i przekształcaniem działalności gospodarczej. Prawne 
otoczenie przedsiębiorcy.   

2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka 
partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, 
spółka akcyjna jako przedsiębiorcy.  

3. Sprzedaż między przedsiębiorcami w kraju oraz handel 
międzynarodowy. Transport drogowy, lotniczy, morski, 
kolejowy.  

4. Regulacje w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami 
dostaw.   

5. Zasady podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej  
w działalności handlowej, usługowej, wytwórczej, 
budowlanej, zawodów zaufania publicznego np. doradca 
podatkowy, biegły rewident. Reglamentacja działalności 
gospodarczej. Koncesje, zezwolenia, licencje, działalność 
regulowana.  

6. Ochrona konsumentów. Prawa konsumentów, reklamacja 
towarów, sprzedaż przez Internet. Ochrona konsumentów  
w różnych gałęziach gospodarki.   

7. Regulacje prawne związane z pozyskiwaniem, 
gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych. 
Zagadnienia związane z zasadami profilowania danych 
osobowych. Ochrona danych osobowych.   

8. Prawo podatkowe. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne  
z zakresu prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe 
(odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta; 
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; 
nadpłata; deklaracje podatkowe). Regulacje związane  
z cenami transferowymi. Kontrola podatkowa i kontrola 
celno-skarbowa. Poszczególne rodzaje podatków: 
dochodowe, od towarów i usług, akcyzowy, podatki 
samorządowe.  

9. Prawo własności intelektualnej, przemysłowej, prawa 
autorskie. Znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe  
i ich ochrona. Odpowiedzialność odszkodowawcza za 
naruszanie praw własności intelektualnej.  

10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja 
Nadzoru Finansowego, domy maklerskie. Instrumenty rynku 
kapitałowego (akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa  
w funduszach inwestycyjnych, instrumenty pochodne). 
Prawne otoczenie rynku kapitałowego. 

15 15 

dr hab. Anna 
Marciszewska, 
prof. UEW 
 

1. Zarządzanie projektami. 
2. Zarządzanie projektami unijnymi. 
3. Zarządzanie organizacją. 
4. Podejście procesowe w organizacji. 
5. Zarządzanie małą firmą. 

12 12 



6. Zarządzanie zespołami w organizacjach projektowych. 
7. Zarządzanie projektami w organizacjach non-profit. 

dr hab. Grzegorz 
Michalski, prof. 
UEW 
 
 

1. Zarządzanie kapitałem pracującym. 
2. Zarządzanie płynnością finansową. 
3. Zarządzanie skarbem. 
4. Zarządzanie zapasami (jako problem finansów 

przedsiębiorstwa). 
5. Zarządzanie gotówką. 
6. Zarządzanie płynnością finansową. 
7. Ocena kontrahenta na podstawie danych finansowych. 
8. Model FLIEM w praktyce. 
9. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. 

15  

dr Dorota Molek-
Winiarska 
 

1. Zdrowie zawodowe, równowaga praca-życie. 
2. Stres, wypalenie zawodowe, pracoholizm. 
3. Psychologiczne aspekty kierowania. 
4. Praca zespołowa, budowanie efektywnych zespołów 

pracowniczych. 
5. Coaching (biznesowy, life-coaching). 
6. Psychologiczne zagadnienia motywowania pracowników. 
7. Dobór pracowniczy (rekrutacja, selekcja, adaptacja). 
8. Well-being i zdrowe środowisko pracy. 
9. Kierowanie ludźmi. 
10. Szkolenia i rozwój pracowników. 

6 6 

dr Joanna Mróz 
 

1. Zarządzanie projektami. 
2. Aspekty kulturowe w zarządzaniu (zarządzanie 

międzykulturowe i międzynarodowe, różnice kulturowe, 
kultura organizacyjna). 

3. Motywowanie w przedsiębiorstwie. 
4. Rekrutacja i selekcja oraz ocena  pracowników. 
5. Marketing, e-marketing, PR, tworzenie marki i wizerunku 

firmy. 
6. Stres w organizacji, wypalenie zawodowe i zaangażowanie 

organizacyjne. 
7. Koncepcje, metody i techniki zarządzania. 
8. Zarządzanie funkcją IT. 
9. CSR  (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw). 
10. Komunikacja i konflikt w przedsiębiorstwie. 

15 15 

prof. dr hab. 
Jerzy Niemczyk 
 

1. Strategie zarządzania, analizy strategiczne oraz wdrażanie 
strategii w przedsiębiorstwach i organizacjach non profit.  

2. Modele biznesowe w warunkach Industry 4.0 i cyfryzacji.  
3. Sieci, efekty sieciowe, analizy sieciowe  

w przedsiębiorstwach.  
4. Innowacje, organizacje innowacyjne, przedsiębiorstwa 

technologiczne. 

2  

prof. dr hab. 
Kazimierz 
Perechuda 
 

1. Modele biznesu, sieciowość korporacji, small business, firmy 
rodzinne. Nowoczesne metody zarządzania: organizacja 
ucząca się, wirtualna, zwinna, inteligentna, fraktalna. 
Zarządzanie projektami, strategiczne, procesami, agile 
project, management, coaching, mentoring, zarządzanie 
pracownikami i menedżerami wiedzy, doskonalenie struktur 
organizacyjnych i systemów zarządzania. Firmy innowacyjne, 
parki technologiczne, zarządzanie w sektorach: kultury, 
turystyki, medycyny, uzdrowisk, bankowości, ubezpieczeń, 
rolnictwa, ICT, zaawansowanych technologii itp.  

2. Marketing: e-marketing, marketing internetowy, mobilny,  
e-konsument, efektywność aplikacji, media 
społecznościowe, e-mail marketing, content marketing, 

15 15 



serwisy WWW, e-promocja, e-reklama, influencer 
marketing, Internet PR,  e-usługi, marketing społeczny, 
marka na rynku 4.0, badania marketingowe, obsługa klienta 
w sieci. 

3. Zarządzanie kadrami: treningi kierownicze, warsztaty 
menedżerskie, e-doskonalenie pracowników, e-HRM, 
agenci, menedżerowie i pracownicy wiedzy,  sieciowa 
mobilność pracowników, humanizacja pracy, telepraca, 
zespoły wirtualne, zarządzanie relacjami w zespołach oraz  
w firmie i inne.  

4. Zarządzanie innowacjami. 
5. Zarządzanie i doskonalenie organizacji non-profit. 
6. E-przedsiębiorczość. 
7. Usługi profesjonalne w gospodarce 4.0. 

dr hab. inż. 
Katarzyna 
Piórkowska, prof. 
UEW 
 
 

1. Proces zarządzania.  
2. System motywacyjny, motywacja, motywowanie.  
3. Analiza wnętrza przedsiębiorstwa.  
4. Kluczowe czynniki sukcesu.  
5. Analiza otoczenia organizacji.  
6. Style kierowania.  
7. Strategiczne przywództwo.  
8. Konflikty w organizacji.  
9. Proces podejmowania decyzji, błędy poznawcze  

w procesach decyzyjnych.  
10. Postawy i zachowania w organizacji. 

15 15 

prof. dr hab. 
Mirosława Pluta-
Olearnik 
 

1. Marketing przedsiębiorstw w dobie Internetu w XXI wieku. 
2. Social media marketing - narzędzia, skuteczność, dynamika 

zmian. 
3. Budowanie marki firmy i produktu – wartość marki, 

społeczności wokół marki. 
4. Marketing doświadczeń – narzędzia, skuteczne strategie. 
5. Rozwój innowacji na rynku dóbr i usług – perspektywa 

klienta i biznesu. 
6. Nowe generacje konsumentów Y, Z, C i ich postawy  

i zachowania rynkowe. 
7. Strategie marketingowe przedsiębiorstw - na rynku polskim  

i zagranicznym. 
8. Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta  w dobie Internetu. 
9. Multikanałowość w handlu i marketingu (multichannel 

marketing). 
10. Aplikacje mobilne w handlu i marketingu (Rewolucja 4.0). 

15 15 

dr Dariusz 
Porębski 
 

1. Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw (efektywność, wartość, 
analiza finansowa, wyceny, koszty, controlling, modele 
scoringowe, karty wyników, KPI). 

2. Finansowe skutki decyzji marketingowych. 
3. Strategie, konkurencyjność w zakresie: produkt, promocja, 

dystrybucja, cena. 
4. Doskonałość, zarządzanie produktem, preferencje 

konsumenckie, ocena jakości działań. 
5. Wycena nieruchomości, doradztwo finansowe  

i inwestycyjne, zakup nieruchomości (w tym budownictwo, 
kosztorysy, kredyt, reinwestowanie). 

6. Wycena środków trwałych (maszyny, urządzenia, pojazdy)  
i megaukładów technicznych (np. linie produkcyjne). 

7. Wycena nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne, domy 
jednorodzinne). 

8. Wycena wartość przedsiębiorstwa (EVA, DCF, SAN). 

15 15 



9. Analiza potrzeb klienta w poszukiwaniu produktu 
ubezpieczenia życia lub majątku. 

10. Wielowymiarowa ocena finansowa zakładów ubezpieczeń. 
11. Ocena społeczna działalności ubezpieczeniowej. 

dr Michał Poszwa 
 

1. Zarządzanie podatkami w działalności gospodarczej - 
optymalizacja podatkowa.  

2. Wpływ obciążeń publiczno-prawnych na różne decyzje  
w przedsiębiorstwie, np. inwestycyjne, finansowe, dotyczące 
zatrudnienia, itp.  

3. Zarządzanie ryzykiem podatkowym.  
4. Formy opodatkowania dochodów - podatki ryczałtowe 

(uproszczone) i na zasadach ogólnych.  
5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów, procedury 

rozliczeniowe w PIT.  
6. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym osób 

fizycznych i prawnych.  
7. VAT - procedury rozliczeniowe w obrocie krajowym, 

wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym.  
8. Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe osób 

zatrudnionych i analiza klina podatkowego.  
9. Opodatkowanie dochodów zagranicznych i unikanie 

podwójnego opodatkowania.  
10. Podatki i opłaty lokalne - analiza dochodów wybranych 

jednostek. 
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dr hab. Anetta 
Pukas, prof. UEW 
 
 

1. Nowoczesne działania marketingowe przedsiębiorstw - 
rynek krajowy i międzynarodowy, trendy, strategie, 
instrumenty. 

2. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) - nowe trendy  
w rozwoju współczesnego marketingu: marketing relacyjny 
– Customer Relationship Management, marketing 
bazodanowy, marketing partnerski w łańcuchu dostaw, 
marketing doświadczeń. 

3. Wykorzystanie nowych technologii w marketingu: Internet 
w budowaniu relacji z klientem, personalizacja  
i geolokalizacja, IT i systemy CRM. 

4. Budowanie lojalności klientów na rynku B2C i B2B – 
satysfakcja klienta a lojalność, programy lojalnościowe i ich 
efektywność. 

5. Visual merchandising - zarządzanie marką na sali 
sprzedażowej, optymalizacja prezentacji asortymentu  
w handlu detalicznym. 

6. Marketing usług finansowych – na przykładach instytucji 
finansowych. 

7. Marketing w turystyce, marketing terytorialny: tworzenie  
produktów turystycznych, komunikacja marketingowa 
miast.  

8. Zarządzanie jakością usług – metody badania i doskonalenia 
oferty przedsiębiorstw usługowych. 

6  

dr hab. Joanna 
Radomska, prof. 
UEW 
 
 

1. Role zespołowe i zarządzanie zespołem. 
2. Analiza strategiczna i proces podejmowania decyzji. 
3. Otwarta strategia - transparentność i inkluzywność. 
4. Ewolucja kanałów marketingowych - strategia omnichannel. 
5. Zarządzanie kryzysem. 
6. Efektywność systemów zarządzania. 
7. Kultura organizacyjna i jej wpływ na zmiany strategiczne. 
8. Zarządzanie zmianami. 
9. Wdrażanie strategii. 

15 15 



dr hab. 
Magdalena 
Rojek-
Nowosielska, 
prof. UEW 
 
 

1. Przywódca, menedżer, kierownik, lider, coach –  rola  
w zarządzaniu i wpływ na pracownika. 

2. Społeczne skutki błędów w zarządzaniu (np. konflikt, 
dyskryminacja, mobbing, stres). 

3. Raportowanie CSR (w tym danych niefinansowych). 
4. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. 
5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 
6. Zarządzanie różnorodnością. 
7. Rola i miejsce kobiet w zarządzaniu. 
8. (Nie)odpowiedzialna reklama, branża, konsumpcja. 
9. Dojrzałość organizacji. 

12 12 

dr hab. inż. Alicja 
Smolbik-
Jęczmień, prof. 
UEW 
 
 

1. Organizacja i kierowanie zespołami pracowniczymi 
(tradycyjnymi, wirtualnymi, wielopokoleniowymi, rola lidera 
zespołu, role członków zespołu, style kierowania).  

2. Procesy rekrutacji i selekcji pracowników do organizacji 
(metody, etapy, procedury).  

3. Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracownika 
(wprowadzenie do pracy nowego pracownika).  

4. Systemy motywowania pracowników (motywowanie 
płacowe i pozapłacowe), analiza i doskonalenie. 
Motywowanie w zespołach wielopokoleniowych (pokolenie 
X, Y, Z).  

5. Metody i techniki oceniania pracowników, wykorzystywanie 
wyników oceny w procesie kadrowym.  

6. Szkolenie i doskonalenie pracowników – metody, coaching, 
mentoring, kształcenie ustawiczne.  

7. Zarządzanie karierą zawodową – ujęcie tradycyjne  
i współczesne, kapitał kariery, zarządzanie talentami.  

8. Zarządzanie czasem – metody, techniki i zasady zarządzania 
czasem.  

9. Logistyka produkcji.  
10. Zarządzanie operacyjne w organizacjach produkcyjnych  

i usługowych. 
 

10  

dr hab. 
Magdalena 
Sobocińska, prof. 
UEW 
 
 

1. Komunikacja marketingowa w Internecie i mediach 
społecznościowych. 

2. Budowanie wirtualnych społeczności wokół marek. 
3. Serwisy internetowe jako narzędzie marketingu. 
4. Marketing wielokanałowy i e-commerce. 
5. Marketing produktów ekologicznych. 
6. Zachowania konsumentów a strategie i działania 

marketingowe przedsiębiorstw. 
7. Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. 
8. Zarządzanie marketingowe w kulturze i mediach. 
9. Zarządzanie designem. 
10. Znaczenie kultury i sportu w kreowaniu wizerunku miasta, 

państwa, regionu. 

10 10 

dr inż. Letycja 
Sołoducho-Pelc 
 

1. Najlepsze praktyki przedsiębiorstw liderów. Tworzenie 
wygrywających strategii. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
przyszłości (np. Google, Netflix, Spotify, TikTok).  

2. Budowa wartości biznesowej, społecznej i ekologicznej 
organizacji (zrównoważony rozwój, CSR, wizja-misja-kultura 
organizacji, przedsiębiorczość społeczna, zielona 
przedsiębiorczość, ochrona klimatu).   

3. Rozwój menedżera jako lidera organizacji (cechy , 
umiejętności i kompetencje liderów, style przywództwa,  
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męski i kobiecy model przywództwa).   
4. Strategie rozwoju kapitału ludzkiego (pracownicy jako 

kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, motywowanie, 
zaangażowanie, rozwój, wellbeing pracowników).  

5. Zarządzanie zespołem (zarządzanie talentami, coaching 
pracowników, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie 
wirtualnym zespołem/praca zdalna).   

6. Biznes rodzinny, czyli małe firmy rodzinne i globalni giganci 
(odporne na kryzysy, stabilne, długowieczne 
przedsiębiorstwa).  

7. Przedsiębiorca i zarządzanie własną firmą (innowacyjność, 
przedsiębiorczość kobiet). Biznes plan.  

8. Nowe trendy i koncepcje  w zarządzaniu (rozwój  
e-commerce, nowe sposoby zarządzania mediami, 
kształtowanie zachowań konsumentów, trendy 
technologiczne, agile, medycyna mobilna).   

9. Nowe realia konkurowania (strategie konkurencji i przewaga 
konkurencyjna w zmiennych warunkach). 

dr hab. Sylwia 
Stańczyk, prof. 
UEW 
 
 

1. Tożsamość/ wizerunek/ reputacja organizacji a przewaga 
konkurencyjna.  

2. Problemy komunikacji w organizacji wielonarodowej.  
3. Social media w kształtowaniu wizerunku/ tożsamości 

organizacji.  
4. Rola zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych.  
5. Modele e-biznesu, e-commerce, praca zdalna (analiza 

narzędzi i ocena skuteczności).   
6. Analiza i ocena struktur organizacyjnych – od czerwonej do 

turkusowej organizacji.  
7. Metody analizy strategicznej - identyfikacja strategii.  
8. Styl kierowania a system motywowania – kontekst płci, 

pokolenia.  
9. Kultura organizacyjna a strategia - bilans miękkich  

i twardych elementów zarządzania.  
10. Lider a kierownik – kontekst pracy tradycyjnej i pracy 

zdalnej.  

15 15 

dr Adam 
Suchodolski 
 

1. System zarządzania kadrami w organizacji.  
2. Planowanie kadr.  
3. Dobór pracowników do organizacji.  
4. Planowanie rozwoju pracowników.  
5. Zarządzanie karierą.  
6. Rozwój i doskonalenie pracowników.  
7. Ocenianie pracowników.  
8. Kierowanie ludźmi.  
9. Wywieranie wpływu społecznego.  
10. Kwalifikacje pracowników. 

10 10 

dr inż. Adam 
Sulich 
 

1. Strategie uwzględniające społeczną odpowiedzialność 
biznesu.  

2. Modele biznesowe w zielonej ekonomii. 
3. Modele praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu. 
4. Zarządzanie Ekosystemem Dóbr i Usług Środowiskowych. 
5. Zarządzanie firmą w dobie rosnących wyzwań społecznych  

i środowiskowych. 
6. Przywództwo w zielonej organizacji. 
7. Ocena systemu motywacyjnego a zielone miejsca pracy. 
8. Zarządzanie a zrównoważone strategie. 
9. Współpraca międzynarodowa w zakresie wdrażania 

Zielonego Ładu. 

15 15 



10. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju i odnawialne źródła 
energii (ujęcie zarządzania strategicznego). 

dr hab. Dorota 
Teneta-Skwiercz, 
prof. UEW 
 
 

1. Zrównoważony rozwój (konsumpcjonizm, inkluzja 
społeczna, ekoinnowacje, inwestycje społeczne). 

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR (budowanie 
strategii CSR, zarządzanie interesariuszami, inwestycje 
społecznie odpowiedzialne, zaangażowanie społeczne 
przedsiębiorstwa, wolontariat pracowniczy, fundacje 
korporacyjne). 

3. Etyka biznesu, etyka życia publicznego. 
4. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. 
5. Gospodarka współdzielenia. 

15 15 

dr Rafał Trzaska 
 

1. Analiza i projektowanie modeli biznesowych 
przedsiębiorstw (model biznesowe: Google, Facebook  
i inne).   

2. Projekty i procesy w sektorach nowych technologii (high-
tech).  

3. Strategie firm: małych, rodzinnych, innowacyjnych i start-
upów.  

4. Kompetencje: managera, lidera, kierownika projektu  
w startupach oraz firmach innowacyjnych.  

5. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach Industry 4.0 
(IoT, BigData, CloudComputing, Platformy sieciowe i inne).  

6. Zarządzanie strategiczne; analizy, oceny i projekty strategii 
przedsiębiorstw; analizy strategiczne przedsiębiorstw (BCG, 
Kluczowe czynniki sukcesu, SWOT); analizy sektorów 
działalności np. sektorów high-tech, kreatywnych, IT, 
nowych technologii; projektowanie przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  

7. Analizy, oceny sieci przedsiębiorstw i zarządzanie sieciami - 
przedsiębiorstw, dostawców; sieci franchisingowe. 

7 7 

dr hab. Paweł 
Waniowski, prof. 
UEW 
 
 

1. Kształtowanie strategii marketingowej firmy, instytucji non 
profit.  

2. Badania rynkowe i marketingowe i ich wykorzystanie  
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.  

3. Zarządzanie produktem, asortymentem, marką.  
4. Zarządzanie dystrybucją, procesem sprzedaży, 

sprzedawcami. Nowoczesne techniki sprzedaży.  
5. Strategie cenowe.  
6. Komunikacja korporacyjna i public relations. Kreowanie 

wizerunku przedsiębiorstwa i organizacji.  
7. Marketing terytorialny.  Zarządzanie wizerunkiem kraju, 

regionu, miasta.  
8. Marketing internetowy. Media społecznościowe. 

15 15 

dr hab. Łukasz 
Wawrzynek, prof. 
UEW 
 
 

1. Doskonalenie procesów biznesowych. 2 2 

dr Marek 
Wąsowicz 
 

1. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.  
2. Zarządzanie ryzykiem w projektach.  
3. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami.  
4. Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami  

w przedsiębiorstwie.  
5. Procedury i standardy realizacji projektów. 
6. Kluczowe czynniki sukcesu projektu.  
7. Ocena realizacji projektu.  

10  



8. Ocena i motywowanie pracowników w zespołach 
zadaniowych.  

9. Budowanie zespołów projektowych. 
10. Kierowanie zespołami projektowymi. 

dr hab. Marcin 
Wierzbiński, prof. 
UEW 
 
 

1. Rachunek kosztów. 
2. Modele rachunku kosztów. 
3. Zarządzanie kosztami. 
4. Rachunkowość zarządcza. 
5. Strategiczna rachunkowość zarządcza. 
6. Model biznesowy. 
7. Wycena przedsiębiorstwa. 
8. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 
9. Controlling. 
10. Zarządzanie efektywnością i restrukturyzacjami. 
11. Raportowanie zarządcze. 

15 15 

dr hab. Anna 
Witek-Crabb, 
prof. UEW 
 
 

1. Strategia organizacji.  
2. Business plan, własna firma, start-upy.  
3. Zarządzanie organizacją pozarządową.  
4. CSR i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.  
5. Przywództwo i myślenie strategiczne.  
6. Motywowanie i strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.  
7. Turkusowe organizacje. 

5  

dr hab. 
Przemysław 
Wołczek, prof. 
UEW 
 
 

1. Open Strategy - wyzwania aplikacyjne.  
2. Implementacja strategii - w szczególności bariery 

wdrożeniowe oraz rozwiązania usprawniające wdrażanie.  
3. Projektowanie strategii rozwoju dla przedsiębiorstw różnej 

wielkości.  
4. Corporate Social Responsibility - w szczególności wymiar 

strategiczny i działania na rzecz różnych interesariuszy.  
5. Role i umiejętności menedżerskie - w szczególności  

w aspekcie kierowania ludźmi.  
6. Strategie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych.  
7. Zmiany organizacyjne i doskonalenie przedsiębiorstw  

w świecie VUCA. 
8. Zarządzanie w warunkach Przemysłu 4.0.  
9. Wpływ pandemii Covid-19 na zarządzanie 

przedsiębiorstwami.  
10. Analiza strategiczna w procesie budowania strategii 

przedsiębiorstwa. 

15 15 

prof. dr hab. 
Czesław Zając 
 

1. Dobór pracowników (rekrutacja i selekcja).  
2. Motywowanie do pracy (płacowe i pozapłacowe).  
3. Systemy okresowych ocen pracowniczych.  
4. Programy rozwoju zawodowego oraz szkolenia 

pracowników.  
5. Zarządzanie karierami zawodowymi.  
6. Zachowania organizacyjne.  
7. Kultura organizacyjna - diagnozowanie i transformacja.  
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem.   
9. Przejęcia i fuzje przedsiębiorstw.  
10. Restrukturyzacja przedsiębiorstw.  
11. Kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Przejęcia i fuzje przedsiębiorstw.  

15 15 

dr Agnieszka 
Żarczyńska-
Dobiesz 
 

1. Dobór pracowników. 
2. Onboarding - adaptacja społeczno-zawodowa nowo 

zatrudnionych pracowników. 
3. Coaching i mentoring. 
4. Motywowanie i ocena pracowników. 

2  



5. Przywództwo. 
6. Komunikacja interpersonalna. 
7. Szkolenia. 
8. Wielopokoleniowość. 

 


