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dr hab. Grzegorz 
Bełz, prof. UEW 
 

1. Kształtowanie strategii i modelu biznesowego 
przedsiębiorstwa.  

2. Strategia cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa.  
3. Nowa normalność, transformacja cyfrowa organizacji  

i modele pracy rozproszonej.  
4. Zarządzanie procesami zmian w przedsiębiorstwie.  
5. Zarządzanie projektami - kierowanie, koordynacja, metodyki 

projektowe.  
6. Najlepsze praktyki zarządzania w modelu pracy zdalnej  

i hybrydowej.  
7. Rozwój architektury korporacyjnej i doskonalenie procesów 

z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań ICT.  
8. Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych.  
9. Wdrażanie i rozwój systemów ciągłego doskonalenia i lean 

management.  
10. Zastosowanie modeli doskonałości w strategii rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

10 10 

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 15 

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.). 
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. Modernizacja systemów informatycznych zarządzania. 
10. Analiza efektywności ekonomicznej zastosowanych 

systemów informatycznych zarządzania. 

10 10 

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, 

15 15 



doskonalenie pracowników. 
8. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 
9. Zarządzanie projektami. 
10.  Zarządzanie kryzysowe. 

dr hab. inż. 
Magdalena 
Kapelko, prof. 
UEW 
 

1. Pomiar efektywności jednostek decyzyjnych (np. 
przedsiębiorstw) za pomocą metody Data Envelopment 
Analysis (DEA).   

2. Efektywność przedsiębiorstw transportowych.   
3. Efektywność przedsiębiorstw transportowych a rodzaj 

transportu.   
4. Efektywność przedsiębiorstw świadczących usługi 

logistyczne.   
5. Efektywność przedsiębiorstw a zapasy.   
6. Efektywność łańcuchów dostaw.   
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu a efektywność 

przedsiębiorstw.  
8. Wskaźniki logistyczne na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa. 

5  

dr hab. inż. 
Roman Kotapski, 
prof. UEW 
 

1. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. 
2. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza 

przedsiębiorstw i instytucji. 
3. Rachunek kosztów instytucji kultury (teatr, filharmonia, 

opera, muzea, domy kultury, biblioteki, produkcji filmów). 
4. Koszty usług komunalnych – zaopatrywanie w wodę, odbiór 

i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi, 
utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg. 

5. Rachunek kosztów podmiotów leczniczych. 
6. Kalkulacja kosztów wyrobów, usług, projektów. 
7. Rachunek kosztów i controlling logistyki. 
8. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
9. Controlling przedsiębiorstw i instytucji. 
10. Rachunkowość zarządcza i controlling w zarządzaniu 

zasobami przedsiębiorstwa. 
11. Controlling produkcji. 
12. Raportowanie zarządcze. 
13. Wdrażanie systemów controllingu i budżetowania. 
14. Wdrażanie systemów informatycznych. 

15 15 

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. Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. 
6. Kompetencje w logistyce i w łańcuchu dostaw. 
7. Wielowymiarowa analiza porównawcza –metody 

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

osób na rynku pracy. 

6 6 

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. 

12  



7. Ocena kontrahenta na podstawie danych finansowych. 
8. Model FLIEM w praktyce. 
9. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. 

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. Analizy sektorowe, w tym sektorów TSL i IT.  
4. Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, handlowym, 

usługowym, informatycznym i logistycznym.  
5. Przywództwo i motywowanie w organizacjach.   
6. Sieci efekty sieciowe, analizy sieciowe  

w przedsiębiorstwach.  
7. Innowacje, organizacje innowacyjne, przedsiębiorstwa 

technologiczne. 
8. Analizy strategiczne spółek giełdowych.  
9. Zarządzanie projektami.  
10. Nowe trendy w zarządzaniu.  

12 12 

dr hab. Marta 
Nowak, prof. 
UEW 
 

1. Controlling operacyjny i strategiczny oraz instrumenty 
controllingu. 

2. Controlling funkcjonalny (controlling marketingu  
i sprzedaży, controlling personalny, controlling produkcji, 
controlling badan i rozwoju, controlling logistyki). 

3. Wspomaganie informacyjne controllingu oraz systemy 
informatyczne controllingu i rachunkowości. 

4. Budżetowanie. 
5. Analiza finansowa oraz jej wykorzystanie w praktyce 

zarządzania. 
6. Etyka rachunkowości. 
7. Rachunkowość behawioralna. 
8. Zawody związane z rachunkowością: tożsamość zawodowa, 

postrzeganie, kariera, stres i wypalenie zawodowe 
księgowych, biegłych rewidentów oraz controllerów. 

9. Zarządzanie kosztami i dokonaniami oraz pomiar dokonań. 
10. Raportowanie pozafinansowe. 

15 15 

prof. dr hab. 
Kazimierz 
Perechuda 
 

1. Łańcuchy dostaw, sieciowość logistyki, ekologiczny wymiar 
logistyki i systemów transportowych w Unii Europejskiej, 
konkurencyjność firm przewozowych, nowatorskie modele 
biznesu w centrach logistycznych, promocja i reklama spółek 
logistycznych, logistyka globalna, narzędzia informatyczne  
w logistyce, zarządzanie magazynem, outsourcing procesów 
logistycznych, User Experience w usługach logistycznych, 
logistyka 4.0, e-commerce a e-logistyka, narzędzia 
konkurowania firm transportowych, gospodarka 
opakowaniami, sieci komunikacji w smart city, ekologiczne 
środki transportu (elektryczne, hybrydowe) i inne. 

2. Marketing:  e-marketing, marketing: wrażeń, doświadczeń, 
internetowy, mobilny, media społecznościowe, analiza stron 
WWW, decyzji zakupowych e-konsumentów, promocja  
i reklama w Internecie, aplikacje jako środek 
komunikowania, marketing społeczny, e-handel, e-usługi, 
social media, badania marketingowe online, content 
marketing, personal branding, User Experience,  
pozycjonowankie marki na rynku 4.0, Market Intelligence, 
obsługa klienta w sieci i inne.  

3. Zarządzanie pracownikami i menedżerami: e-HRM, zespoły 
wirtualne, inteligencja kolektywna, pracownicy  
i menedżerowie wiedzy, mobilność sieciowa pracowników, 

15 15 



telepraca, zespoły uczące się, zarządzanie talentami  
i pracownikami kluczowymi, wypalenie zawodowe, 
zarządzanie relacjami w zespołach, rozwój indywidualny, 
narzędzia ICT w HRM, teatr organizacji, treningi kierownicze, 
warsztaty i menedżerskie, Augumented Reality w badaniu 
zachowań pracowników korporacji, doskonalenie 
kompetencji pracowniczych, procesy dzielenia się wiedzą 
przez pracowników firmy i inne.  

4. E-przedsiębiorczość. 
5. Gospodarka 4.0 - usługi profesjonalne: orientacja na 

rozwiazywanie problemów klienta itp. 
6. Organizacje przyszłości. 
7. Przemysły kreatywne - Industry 4.0: trendy, determinanty, 

metody i mechanizmy tworzenia i rozwoju firm w sektorach: 
ICT, robotyka, automatyka, kultura, nauka, biotechnologie, 
medycyna, przemysł kosmiczny i inne.  

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 Natalia Szozda 
 

1. Logistyczna obsługa klienta. 
2. Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa. 
3. Znaczenie giełd transportowych w obszarze branży TSL 

(Transport Spedycja Logistyka). 
4. Logistyka produkcji – Lean Manufacturing/ Production. 
5. Logistyka dystrybucji – kształtowanie kanałów dystrybucji, 

organizacja transportu i/lub spedycji. 
6. Zarządzanie procesami logistycznymi - sterowanie 

przepływem produktów i informacji w obszarze 
zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. 

7. Analiza systemu logistyki miejskiej w wybranej aglomeracji 
miejskiej. 

8. Planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw 
wybranego przedsiębiorstwa. 

9. Zarządzanie produktem w łańcuchu dostaw. 
10. Nowe technologie wspierające procesy logistyczne  

i zarządzanie łańcuchem dostaw. 

5 5 

dr hab. Witold 
Szumowski, prof. 

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim. 
2. Organizacja funkcji personalnej. 

15 15 



UEW 
 

3. Orientacja procesowa organizacji. 
4. Zarządzanie procesami i projektami. 
5. Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej. 
6. Sprawiedliwość organizacyjna. 
7. Zrównoważony rozwój (sustainability). 
8. Odpowiedzialność społeczna. 
9. Modele dojrzałości i doskonałości oraz rozwój organizacji. 
10. Rozwój organizacji typu startup. 

dr hab. Arkadiusz 
Wierzbic, prof. 
UEW 
 

1. Znormalizowane systemy zarządzania. 
2. Kryzysy w organizacji w procesie wzrostu. 
3. Wzrost i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 
4. Doskonalenie systemu zarządzania organizacji. 
5. Modele doskonałości organizacji (EFQM, PNJ, inne). 
6. Narzędzia diagnozy i doskonalenia organizacji. 
7. Audytowanie systemów zarządzania. 
8. Zarządzanie projektami. 
9. Komunikacja interpersonalna. 
10. Negocjacje. 

 15 

dr hab. Anetta 
Zielińska, prof. 
UEW 
 

1. Logistyka zwrotów (ekologistyka) np. przedsiębiorstw, 
administracji publicznej (gmina, powiat, województwo). 

2. Gospodarowanie odpadami np. przedsiębiorstw, 
administracji publicznej (gmina, powiat, województwo). 

3. Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) dla 
przedsiębiorstwa, administracji publicznej (gmina, powiat, 
województwo, państwo). 

4. Procesy logistyczne na przykładzie przedsiębiorstwa. 
5. Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie. 
6. Planowanie zaopatrzenia i produkcji na podstawie 

przedsiębiorstwa. 

 15 

 


