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1
Dr Monika Kulikowska-

Pawlak

Przedsiębiorczość

Kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych

Finansowanie przedsiębiorczych 

przedsięwzięć

Zachowania przedsiębiorcze

1. Finansowanie przedsiębiorczych przedsięwzięć

2. Ocena zachowań przedsiębiorczych - studium przypadku

3. Analiza stylu zarządzania w badanej organizacji

4. Pomiar i ocena przedsiębiorczości organizacyjnej

2
Dr Monika Krakowiak-

Drzewiecka

Komunikacja społeczna

Kapitał społeczny

Analiza rynków lokalnych i 

regionalnych

Funkcjonowanie samorządów 

terytorialnych

Partycypacja obywatelska

Ekonomia instytucjonalna 

1. Kapitał ludzki jako źródło sukcesu firmy X

2. Ocena systemu motywowania pracowników na przykładzie firmy X 

3. Rola komunikacji w kierowaniu organizacją Identyfikacja źródeł konfliktów w organizacji 

4. Partycypacja pracowników w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych w firmie X 

5. Metody rekrutacji i selekcji pracowników w firmie X

3 Dr Izabela Sowa

4 Dr Krystyna Serafin

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie organizacją.

Zarządzanie strategiczne.

Menedżer we współczesnej 

organizacji. 

Społeczno – kulturowe aspekty 

współczesnej organizacji. 

1. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie.

2. Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej

3. Coaching i mentoring jako nowe formy szkolenia pracownika

4. Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierownicze.

5. Zarządzanie wiedzą jako wartością w organizacji

specjalność: SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKA
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1 Dr Agata Jakubowska

Zaufanie, kapitał społeczny

Rynki lokalne 

Instytucje finansowe 

Ekonomia instytucjonalna

1. Zaufanie podstawą relacji w firmie X

2. Rola zaufania społecznego w…

3. Rola komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu firmą

4. Kultura organizacji w firmie X

5. Rola motywacji w zarządzaniu firmą X 

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu

2
Dr Monika Sulimowska-

Fomrmowicz

Relacje międzyorganizacyjne

Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie wiedzą

1. Kompetencje relacyjne kadry jako determinanta sukcesu firmy we współpracy

2. Kompetencje menedżerskie niezbędne dla skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej.

3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi jako narzędzia budowania kapitału społecznego organizacji

4. Wybrane narzędzia ZZL i ich znaczenie w procesach zarządzania wiedzą w organizacji 

5. Współpraca międzyorganizacyjna jako sposób rozwoju firmy – studium przypadku

6. Uwarunkowania powodzenia współpracy między przedsiębiorstwami

7. Zaufanie jako czynnik sukcesu we współpracy między organizacjami 

8. Kooperacja międzyorganizacyjna jako sposób podnoszenia konkurencyjności firmy – studium przypadku

9.  Narzędzia i procedury zarządzania współpracą międzyorganizacyjną – stadium przypadku

10.  Strategia rozwoju firmy X

11.  Strategia konkurencji firmy X

3 dr Kinga Hoffmann

Szkolenia i rozwój personelu, równowaga 

praca-życie, mierzenie efektywności 

zarządzania zasobami ludzkimi

1. Organizacja szkoleń w wybranej firmie. 

2. Diagnoza i projekt usprawnień

3. Zarządzanie czasem menadżera

4. Pomiar efektywności programu ZZL w wybranej firmie

5. Projekt systemu ocen pracowników dla wybranej firmy                 

6. Rekrutacja i selekcja w wybranej firmie - diagnoza i projekt usprawnień               

7. Motywowanie w wybranej firmie - diagnoza i projekt usprawnień                     

8. Zadowolenie z pracy wśród pracowników w wybranej firmie                    

9. Stres i wypalenie zawodowe w wybranej grupie pracowników                     

10. Konflikty w pracy na przykładzie wybranej firmy biznes plan Diagnoza i doskonalenie kompetencji menedżera

specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


