
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW 

Studia III stopnia  

(doktoranckie) 

wybór opiekunów naukowych  

 



Prof. nadzw. dr hab. Adela Barabasz  

____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 Dyscyplina nauki o zarządzaniu, obszar psychologii zarządzania, psychologii osobowości, zastosowanie 

psychoanalizy w  naukach o zarządzaniu 
 

 Dorobek obejmuje monografie oraz artykuły naukowe dotyczące problematyki: zmian organizacyjnych w 
kontekście komunikacji, sił oporu, postaw liderów zmian; przywództwa i osobowości menedżerów; 
znaczenia procesów nieświadomych i mechanizmów obronnych w organizacji; roli emocji w 
funkcjonowaniu jednostek, zespołów i organizacji; zastosowania teorii psychoanalitycznych w zarządzaniu   
 

 Realizowane projekty badawcze – kierownictwo projektu Psychodynamiczna perspektywa zarządzania 
rozwojem przedsiębiorstw; udział w międzynarodowym projekcie badawczym Tourism, Work, and 
Emotions (Universite Angers, Francja); udział w międzyuczelnianym projekcie Zespołowe podejmowanie 
decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne… (UMK w Toruniu, SGH w 
Warszawie, UE we Wrocławiu) 
 

 _________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Obszar nauki - psychologia zarządzania, psychologia osobowości,  psychodynamiczne teorie organizacji i 

zarządzania; Dyscyplina - nauki o zarządzaniu  
 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna: Indywidualna i organizacyjna perspektywa 

zarządzania emocjami; Różnice kulturowe w pracy emocjonalnej; Typ mechanizmów obronnych 
menedżerów a efektywność pracy zespołu; Kapitał społeczny pracowników wiedzy 65+ 
_________________________________________________________________ 

Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność 
 Doświadczenie zawodowe w dowolnym obszarze, pod warunkiem zainteresowania człowiekiem i jego 

relacjami z otoczeniem  
 Ciekawość poznawcza, otwartość na nowe idee i doświadczenia 
 Analityczne myślenie, kreatywność, poczucie humoru 
 

Zdjęcie  

Kontakt: +48713680658; gsm: +48603693993 
Email: adela.barabasz@ue.wroc.pl 
Strona internetowa: www.kapsz.ue.wroc.pl 
Link do listy publikacji:wir.bg.ue.wroc.pl/info/author/WUT288660/Adela%2BBarabasz;jsessionid... 
 
 

Katedra: Projektowania 
Systemów Zarządzania 
Funkcje/Stanowisko: 
adiunkt, profesor UE we 
Wrocławiu 



dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, profesor UE 
____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  

 Dyscyplina:  

nauki  o zarządzaniu; ze szczególnym zainteresowaniem wykorzystaniem narzędzi ICT w doskonaleniu organizacyjnym; 
modelowanie oraz projektowanie procesów biznesowych przy wykorzystaniu UML oraz BPMN; zarządzanie kapitałem 
relacyjnym, oraz modelowanie relacji z interesariuszami  

 Dorobek obejmuje:  

ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz materiałach 
konferencyjnych o zasięgu polskim oraz międzynarodowym; autorstwo monografii habilitacyjnej pt.: Zarządzanie kapitałem 
relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe; współautorstwo rozdziałów w monografiach 
naukowych; współredakcja oraz redakcja czasopism naukowych oraz monografii naukowych 

 Realizowane projekty badawcze: 

Determinanty systemu informacyjnego controllingu (2002-2003) 
Narzędzia informatyczne wspomagające działalność instytucji ubezpieczeniowych (2008-2009) 
Projektowanie systemów zarządzania wiedzą; Program: Kluczowy stażysta (2012) 
Projekt wirtualnej jednostki organizacyjnej; Program: Mozart (2013) 
Model architektury rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych wspomagających zarządzanie organizacją; DARR (2014) 
Procesowy model innowacyjnego zarządzania relacjami z klientami wykorzystujący ideę coachingu (2013-2014) 
Platforma e_AZS (2014-2016) 
Erazmus + „Accelerate Transversal Competences” (2016-2018) 
____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Wykorzystanie rozwiązań ICT w doskonaleniu wybranych obszarów organizacyjnych 
 Projektowanie, doskonalenie procesów biznesowych, koncepcje, metody, narzędzia 
 Zarządzanie kapitałem relacyjnym 
 Modelowanie procesów komunikowania z interesariuszami 
 Wykorzystanie technologii typu Big Data, BI, CC  w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informacyjno-

komunikacyjnych 
____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Charakter badacza  
 Kreatywny umysł 
 Umiejętność współpracy w zespole 
 Ugruntowane doświadczenie badawcze, zawodowe 
 Zdolność analitycznego myślenia 
 Dyspozycyjność i sumienność 

Zdjęcie  

Kontakt: 500 126 296 

Email: iwona.chomiak@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_chomiak-orsa.html  

Katedra: Inteligencji 

Biznesowej w 

Zarządzaniu 

Funkcje/Stanowisko: 

Profesor 

http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_chomiak-orsa.html
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_chomiak-orsa.html
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_chomiak-orsa.html
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_chomiak-orsa.html


dr hab. Helena Dudycz, prof. UE 
____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 Dyscyplina: w zakresie nauk o zarządzaniu/ekonomii 
 Obszar: informatyka ekonomiczna; systemy informatyczne w zarządzaniu; systemy wspomagania decyzji w tym systemy 

Business Intelligence; wizualizacja danych, informacji i wiedzy ekonomicznej; ontologie w systemach informatycznych; 
ontologiczna reprezentacja wiedzy ekonomicznej w systemie informatycznym; użyteczność systemu informatycznego, 
interfejsu człowiek-komputer i stron internetowych.  

 Dorobek obejmuje: ponad 150 publikacji (autorstwo i współautorstwo monografii, rozdziałów w podręcznikach i 
monografiach, artykuły). 

 Realizowane projekty badawcze (najważniejsze):  
 dwuletni grant finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012 nr N N111 2840 

38 pt. „Wizualna eksploracja danych z wykorzystaniem mapy pojęć w analizie wskaźników oceniających 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa”; 

 udział w projekcie współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ścieżki INOTECH w latach 
2012-2014 nr INOTECH-K1/IN1/34/153437/NCBR/12 pt. „Inteligentny kokpit menedżerski  (InKoM)”; projekt był 
realizowany przez konsorcjum zawarte przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i firmę UNIT4 TETA BI Center 
sp. z o.o. przy współpracy z bankiem Credit  Agricole Bank Polska S.A.  

 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Dyscyplina: w zakresie nauki o zarządzaniu lub w zakresie ekonomii  
 Problematyka związana z obszarem wymienionym w poprzednim punkcie – w szczególności zaś koncentrując się na różnego 

rodzaju rozwiązaniach informatycznych dedykowanych kadrze kierowniczej (zagadnienia pozyskania, analizy, prezentacji, …  
danych, informacji  i wiedzy)  oraz użyteczności szeroko rozumianego interfejsu człowiek  - komputer. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 otwartość na merytoryczną rozmowę oraz na podejmowanie prac naukowych; 
 sumienność w realizacji zadań; 
 mile widziane – nie jest to warunek konieczny - doświadczenie badawcze czy też zawodowe związane z planowanym 

obszarem pracy doktorskiej.  

Zdjęcie  

Kontakt:  

Email: helena.dudycz@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/helena_dudycz.html 

Link do listy publikacji: wir.bg.ue.wroc.pl  

Katedra: Technologii 

Informacyjnych 

Funkcje/Stanowisko: 

Kierownik Katedry 

Technologii 

Informacyjnych 



Prof. dr hab. M.Wanda Kopertyńska  

____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 Dyscyplina, obszar: nauki  ekonomiczne, nauki o zarzadzaniu.  
 Dorobek obejmuje:145 publikacji naukowych,  3 monografie własnego autorstwa, 55 rozdziałów w 

monografiach 
 Realizowane projekty badawcze: 135 zrealizowanych projektów  badawczych dla potrzeb biznesu, dwa 

projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków : MNiSzW i NCN.  
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Obszar nauki, dyscyplina: nauki ekonomiczne; nauki o zarządzaniu  
 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna: motywowanie  do pracy i satysfakcja z 

pracy,  społeczna odpowiedzialność biznesu CSR, równowaga praca -życie, zarządzanie talentami, 
zaangażowanie  w pracę i organizację ,   pokolenie Y i Z  - nowe wyzwania dla pracodawcy,   zespoły 
wielokulturowe, współczesne koncepcje w  zarządzaniu produkcją , przywództwo w organizacji ,  rozwój 
pracowników, employer branding.   
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Umiejętność współpracy w zespole badawczym  
 Umiejętność prowadzenia badań i rzetelność w badaniach  
 Zdolność analitycznego myślenia 
 Dyspozycyjność i sumienność 
 Umiejętność  ustalania celu  i konsekwencja w działaniu 
 Przygotowany obszar badawczy  
 

Zdjęcie  

Kontakt: tel:713680668 

Email:wanda.kopertynska@ue.wroc.pl 

Link do listy publikacji:http://wir.bg.ue.wroc.pl/index.seam 

Katedra: Zarzadzania 

Produkcją i Pracą  

Stanowisko: Profesor 

zwyczajny 



dr hab. Grzegorz Krzos prof. UE 
____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 Obszar nauki Ekonomia, dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 Dorobek obejmuje około 80 pozycji książkowych i artykułów 
 Realizowane projekty badawcze i wdrożeniowe: 

- Corporate Venture Capital 
- Cykl życia Startu-upu i jego determinanty 
- Zarządzanie projektem europejskim – uwarunkowania organizacyjne i interorganizacyjne 
- Metody, ścieżki i narzędzia efektywnego rozwijania innowacyjnych projektów technologicznych i 
biznesowych 

 
 

____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Obszar nauki Ekonomia, dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna: 

- Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
- Zarządzanie biznesem 
- Modele biznesowe 
- Zarządzanie projektami w tym projektami IT 
- Zarządzanie procesami, 
- Start-upy 
- Firmy rodzinne 
- Przedsiębiorczość innowacyjna 
- Transfer wiedzy i biznesu 

 
 

____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 

- Dążenie do celu 
- Doświadczenia w biznesie 
- Uczciwość i pracowitość 
- Otwarty umysł na innowacje 
- „Żyłka” przedsiębiorczości 

 

Kontakt: Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, UE Wrocław, ul. Kamienna 33, bud. J pokój 12 

Email: grzegorz.krzos@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://www.ktoz.ue.wroc.pl/?page_id=27 

Link do listy publikacji: http://www.ktoz.ue.wroc.pl 

Katedra: 

Funkcje/Stanowisko: 

Kierownik Katedry Teorii 

Organizacji i Zarządzania, 

 

Przewodniczący Rady 

Nadzorującej 

Uniwersytecki  Inkubator 

Przedsiębiorczości 



dr hab. Marta Nowak, prof. UE 

____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
• Nauki ekonomiczne, dyscypliny finanse i zarządzanie  
• Zainteresowania naukowe: rachunkowość, controlling, pomiar dokonań, w szczególności rachunkowość 

behawioralna, etyka rachunkowości, controlling marketingu, controlling personalny, controlling logistyki, 
controlling badań i rozwoju, controlling międzynarodowy, etyka controllingu i pomiaru dokonań, psychologia 
controllingu i pomiaru dokonań 

• Dorobek obejmuje około 100 publikacji w języku polskim i angielskim, w tym autorstwo 3 monografii 
naukowych i współautorstwo wielu  książek z obszaru rachunkowości, zarządzania, controllingu. 

• Praca habilitacyjna w dyscyplinie zarządzanie: „Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne” 
• Praca doktorska w dyscyplinie ekonomia: „Controlling działalności marketingowej przedsiębiorstwa” 
____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Nauki ekonomiczne, dyscypliny finanse i zarzadzanie 
Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna, w szczególności: rachunkowość, controlling, pomiar 
dokonań, controlling personalny, controlling marketingu, controlling logistyki, controlling badań, rozwoju i 
innowacji, controlling międzynarodowy, rachunkowość behawioralna, etyka rachunkowości i controllingu 

 
 Istnieje możliwość pisania pracy w języku angielskim.  
Posiadam certyfikaty Certificate of Proficiency in English oraz  Spoken English for Industry and Commerce. 
Prowadzę także od ponad 10 lat wykłady anglojęzyczne dla studentów Erazmusa . Mam także liczny dorobek 
naukowy – wystąpienia konferencyjne i publikacje – w języku angielskim. 
____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Kreatywność 
 Samodzielność 
 Zdolność analitycznego myślenia 
 Sumienność 
 Komunikatywność 
 

Kontakt:  

Email: marta.nowak@ue.wroc.pl 

Strony internetowe i listy publikacji: 

RESEARCHGATE: HTTP://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROFILE/MARTA_NOWAK9 

NAUKA-POLSKA: HTTP://NAUKA-POLSKA.PL/DHTML/RAPORTY/LUDZIENAUKI?RTYPE=OPIS&OBJECTID=202393&LANG=PL 

SYSTEM WSPOMAGANIA DOBORU RECENZENTÓW: HTTPS://RECENZENCI.OPI.ORG.PL/SSSR-WEB/SITE/PEOPLE-

DETAILS?PERSONID=C1BA5BEF0817A6C9  

INVENTORUM: HTTPS://INVENTORUM.OPI.ORG.PL/INVENTORUM-

WEB/PERSON/PROFILE?_TAB%3APERSONTABVIEW%3AINFOFORM%3AINFOTABVIEW=0&_TAB%3APERSONTABVIEW=0 

AKADEMICKA STRONA INTERNETOWA: HTTP://WWW.UE.WROC.PL/PRACOWNICY/MARTA_NOWAK.HTML 

Katedra Teorii 

Rachunkowości i Analizy 

Finansowej 

 

http://www.researchgate.net/profile/Marta_Nowak9
http://www.researchgate.net/profile/Marta_Nowak9
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=pl
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=pl
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=pl
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=pl
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=pl
https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9
https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9
https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9
https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9
https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9
https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9
https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0
https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0
https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0
https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0
https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marta_nowak.html
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marta_nowak.html
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marta_nowak.html


dr hab. Janusz Marek Lichtarski 

____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 nauki o zarządzaniu; Obszary: zarządzanie strategiczne, sieci międzyorganizacyjne, 

zarządzanie projektami  
 dorobek obejmuje: ok. 100 publikacji z zakresu współczesnych struktur organizacyjnych, 

zarządzania projektami, zastosowania wybranych współczesnych koncepcji i metod 
zarządzania; kierowanie i udział w kilku projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
(KBN, MNiSW, NCN, IBM, środki Unii Europejskiej)  

 obecnie realizowane projekty badawcze:  
Sieć a strategia i struktura organizacji, projekt finansowany z NCN, kierownik projektu 

____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 dyscyplina: Nauki o zarządzaniu 
 problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna, a w szczególności: 

- struktury projektowe (słabości, ograniczenia, projektowanie) 
- sieci międzyorganizacyjne (mechanizmy rozwoju sieci, strategie wewnątrz sieci,  
tzw. ciemne strony współpracy sieciowej)   

____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 ciekawość badawcza i chęć rozwiązywania problemów badawczych  
 otwartość na nowe pomysły i odwaga podejmowania trudnych zagadnień 
 umiejętność logicznego myślenia 
 zaangażowanie w pracę i konsekwencja w działaniu 

Zdjęcie  

Kontakt:  

Email: janusz.lichtarski@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://januszlichtarski.wix.com/professional 

Link do listy publikacji: http://januszlichtarski.wix.com/professional 

Katedra: 

Strategii i Metod 

Zarządzania 

Funkcje/Stanowisko: 

Profesor UE, 

Dyrektor Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 

http://januszlichtarski.wix.com/professional
http://januszlichtarski.wix.com/professional


dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE 
____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
▪ Dyscyplina: w zakresie nauk o zarządzaniu/ekonomii 
▪ Obszar: informatyka ekonomiczna; systemy informatyczne w zarządzaniu; nowoczesne technologie informacyjne (technologie 

inteligentne, zaawansowane bazy danych), zarządzanie wiedzą (w tym wartościowanie wiedzy oraz koncepcje tzw.  wiedzy 
sieciowej),  metody sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja wspomagająca zarządzanie wiedzą, doskonalenie dydaktyki  w  
obszarze informatyki ekonomicznej).  

▪ Dorobek obejmuje: ponad 200  publikacji (autorstwo i współautorstwo monografii, rozdziałów w podręcznikach i 
monografiach, artykuły). 

▪ Realizowane projekty badawcze (najważniejsze):  
▪ dwuletni grant  w ramach  program Erasmus + ( (DIMBI -  Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics”;(2015-2017) 
▪ udział w projekcie współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ścieżki INOTECH w latach 2012-2014 nr INOTECH-

K1/IN1/34/153437/NCBR/12 pt. „Inteligentny kokpit menedżerski  (InKoM)”; projekt był realizowany przez konsorcjum zawarte przez Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu i firmę UNIT4 TETA BI Center sp. z o.o. przy współpracy z bankiem Credit  Agricole Bank Polska S.A. (2012-2014) 

▪ EULLearN – European University Life Long Learning Network 2006-2008 

▪ BIN-Net - Business Informatics Network in Common Europe 2005-2008  
 
 

 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
▪ Dyscyplina: w zakresie nauki o zarządzaniu lub w zakresie ekonomii  
▪ Problematyka związana z obszarem wymienionym powyżej – w szczególności wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w 

zarządzaniu wiedzą, użyteczność nowych technologii w tworzeniu platformy  biznesowej, wartościowanie wiedzy, 
przetwarzanie języka naturalnego – i jego użyteczność w biznesie 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
▪ otwartość na merytoryczną dyskusję  oraz  aktywność w podejmowanie zadań badawczych; 
▪ umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnej wiedzy 
▪ biegłość w stosowaniu nowych technologii informacyjnych  

Zdjęcie  

Kontakt:  

Email: mieczyslaw.owoc@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/mieczyslaw_owoc.html 

Link do listy publikacji: wir.bg.ue.wroc.pl  

Katedra: Inteligencji 

Biznesowej w 

Zarządzaniu 

Funkcje/Stanowisko: 

Dyrektor Instytutu 

Informatyki Ekonomicznej 



dr hab. Sylwia Przytuła, prof.UE 
____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ekspatriacją, migracje i mobilność międzynarodowa, 

różnice kulturowe w biznesie 
 Jest autorką lub współautorką ponad 80 publikacji w j.polskim i angielskim (m.in.. Zarządzanie kadrą 

ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, 2014; Global Talent Management, 
Ed:A. Al Ariss,  Springer, 2014; Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace, Eds:M.Rozkwitalska, 
Ł.Sułkowski, S.Magala, Springer, 2016; Migracje międzynarodowe i ekspatriacja, Difin, 2017). 

 Realizowane projekty badawcze:SONATA (2011-2014), OPUS 5 (2013-2016), X-Culture Project (2016) 
 

 Członek SIETAR Poland (Society for Intercultural Education, Training and Research), HEF (Higher Education Forum), 
IMISCOE(International Migration, Integration and Social Cohesion) 
 

 Uczestniczyła w ponad 15 zagranicznych wizytach studyjnych w ramach programu Erasmus Plus oraz  EFS; stażach 
naukowo-badawczych (EUROGATE, TALARIA ze środków  programu Leonardo da Vinci) 

 Wykładowca w ESCIP School of International Business (Francja) oraz Malta University dla programu MBA 
 Za osiągniecia naukowo-badawcze otrzymała wile nagród, w tym 10 Nagród Indywidualnych Rektora UE 

 
____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 

 
 Zarządzanie ekspatriantami 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym 
 Mobilność międzynarodowych pracowników 
 Nowe formy międzynarodowych przemieszczeń pracowników 

 
 Inne w ramach problematyki związanej z prowadzonymi badaniami opiekuna 

 
 
____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
 Doświadczenie badawcze, zawodowe związane z międzykulturowością 
 Dyspozycyjność i sumienność 
 Przygotowany program badawczy 
 

Kontakt:  

Email:s_przytula@wp.pl 

Strona internetowa:http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/sylwia_przytula.html 

 

Katedra Zarządzania 

Kadrami 

Stanowisko: prof.nadzw. 



Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 

____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 Dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 Dorobek obejmuje ponad 200 publikacji, w tym monografia pt. Dynamika strategiczna w ujęciu 

ewolucyjnym (2013) 
 Realizowane projekty badawcze: aktualnie Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum 

Nauki pt. Intraorganizacyjne mechanizmy selekcji pierwotnej w sektorze high-tech 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu 
 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna: badania związane z współczesnymi 

problemami zarządzania strategicznego, w tym konkurencyjności biznesu, modeli biznesu, zarządzania 
wiedzą, kompetencji przedsiębiorstw, w tym dynamicznych, sieci międzyorganizacyjnych, ekosystemów 
biznesu, relacji międzyorganizacyjnych, koopetycji i wiele innych lokujących się w polu badawczym 
zarządzania strategicznego oraz metod zarządzania.  
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Biegłość w studiowaniu literatury anglojęzycznej, 
 Systematyczność i samodzielność, 
 Zdolność analitycznego myślenia, 
 Dyspozycyjność i sumienność, 
 Pomysł na program badawczy. 
 

Zdjęcie  

Kontakt:  

Email: ewa.stanczyk@ue.wroc.pl  

Strona internetowa: 

Link do listy publikacji: 

Katedra: Strategii i Metod 

Zarządzania 

Stanowisko: profesor 

zwyczajny 

mailto:ewa.stanczyk@ue.wroc.pl


dr hab. Marzena Stor, prof. UE 
_________________________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 Dyscyplina: nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych 
 Dorobek obejmuje ok. 120 publikacji w j. polskim i angielskim z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), w tym 

aspektów międzynarodowych i międzykulturowych ZZL, podejścia strategicznego do ZZL, zarządzania zespołami 
międzynarodowymi, komunikacji interpersonalnej, zarządzania kompetencjami, oceniania pracowników,  

 Realizowane obecnie projekty badawcze: 
a) CEERT – międzynarodowy projekt badawczy obejmujący uczelnie z 16 krajów europejskich oraz 3 z USA dotyczący 

praktyk ZZL w korporacjach międzynarodowych ulokowanych w Europie Środkowej i Wschodniej (realizowany 
cyklicznie od 2007 roku); 

b) projekt finansowany z NCN pt. Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne; 

c) projekt finansowany w ramach Erasmus+ - cz. badawcza pt. Competency management; 
d) projekt badawczo-rozwojowy w ramach współpracy Uczelni z biznesem zt. Wzmocnienie kapitału kompetencyjnego 

pracowników i kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie. 
_________________________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina nauk o zarządzaniu, subdyscyplina zarządzania 

zasobami ludzkimi 
 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna 

- ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych, 
- strategie zarządzania ZZL, 
- wpływ zarządzania kapitałem ludzkim na wyniki przedsiębiorstw, 
- kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, 
- kompetencje kierownicze i kapitał menedżerski, 
- skuteczność i efektywność ZZL, 
- konflikty międzykulturowe w organizacji, 
- związki wyników indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych z praktyką w poszczególnych subfunkcjach ZZL (np. 

doboru i rozwoju kadr, oceniania pracowników, kształtowania ich zaangażowania i motywowania, tworzenia 
systemów wynagrodzeń, zarządzania marką pracodawcy, zarządzania kompetencjami, kształtowania zespołów 
menedżerskich). 

________________________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Ogólna znajomość problematyki ZZL i jego elementów komponujących z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem 
 Dobra znajomość języka angielskiego 
 Mile widziane doświadczenie badawcze i/lub zawodowe 
 Mile widziane doświadczenie z pobytów za granicą 
 Umiejętność współpracy w zespole 
 Sumienność, obowiązkowość, dotrzymywanie ustalonych terminów 
 Zdolność analitycznego i syntetycznego  
 Przygotowany ogólny program badawczy w zakresie podmiotu, przedmiotu i czasu badań empirycznych 

Zdjęcie  

Kontakt:  

Email: marzena.stor@wp.pl 

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marzena_stor.html   https://marzenastor.wordpress.com/  

Link do listy publikacji: 

Katedra: 

 Katedra Zarządzania 

Kadrami 

Funkcje/Stanowisko: 

 Kierownik Katedry 

Zarządzania Kadrami, 

 Dyrektor studiów 

Executive MBA 

 Profesor nadzwyczajny 



dr hab. Anetta Zielińska, prof. UE 

____________________________________________________________________ 
Zainteresowania i projekty badawcze:  
 Dyscyplina: zarządzanie  obszar:  logistyka 
 Dorobek obejmuje 170 artykułów naukowych 
 Realizowany projekty badawczy: Członek międzynarodowego projektu finansowanego 

prze fundusz ogólny budżetu państwa Ukrainy pt. „Екологізація в новітній парадигмі 
держави добробуту” nr ID:66235 30.08.2016 (661-1); wykonawca: Тернопільський 
національний економічний університет, na lata 1.01.2017-31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
Proponowana tematyka doktoratów: 
 Obszar nauki -ekologistyka, dyscyplina - zarządzanie 
 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna: 

- Logistyka zwrotów (ekologistyka) np. przedsiębiorstw, administracji publicznej 
-  Gospodarowanie odpadami np. przedsiębiorstw, administracji publicznej 

____________________________________________________________________ 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
 Umiejętność współpracy w zespole, oraz praca indywidualna 
 Doświadczenie zawodowe z branży logistyki 
 Zdolność analitycznego myślenia 
 Dyspozycyjność  co do aktywnego udziału w konferencjach, seminariach 
 Przygotowany program badawczy z dziedziny logistyka 
 

Kontakt:  

Email: anetta.zielinska@ue.wroc.pl 

Katedra Logistyki 

Funkcje/Stanowisko: 

dr hab. Anetta Zielińska, 

prof. UE 



Zapraszamy 

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu 
 

ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 

tel.: 71 368 01 00 
fax: 71 367 27 78 
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www.ue.wroc.pl/wydzial_zif    

Studia doktoranckie na Wydziale ZIF to szansa na rozwój! 

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW  
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