
Lista nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutora na Wydziale Ekonomii w roku akademickim 2017/2018 

Katedra Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe / tematyka tutoringu 

Katedra Badań Strategicznych i 
Regionalnych 

 

dr Artur Ochojski 
  
  

dr Marcin Baron 

  
nowe technologie, nowopowstające firmy technologiczne 
gospodarka regionalna i polityka rozwoju regionalnego 
nowe technologie w rozwoju miast 

Katedra Ekonomii 

dr Dominika Bochańczyk- 
Kupka 

ochrona własności  patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, 
ekonomiczne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych, 
wzrost i rozwój gospodarczy 
  

dr Joanna Czech Rogosz Neuronauki - Neuroekonomia  

dr Julia Włodarczyk 

Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna 
Koniunktura gospodarcza 
Nierówności dochodowe 
Makroekonomia gospodarki otwartej 
  

dr Monika Szudy  

Mikroekonomia; makroekonomia; ekonomia rozwoju; systemy gospodarcze, analiza 
porównawcza systemów gospodarczych; rola państwa w gospodarce; polityka innowacyjna, 
narodowe systemy innowacji 
strategie rozwoju krajów rozwijających się  

Katedra Gospodarki 
Przestrzennej i Środowiskowej 

dr Adam Polko 

 wycena nieruchomości,w szczególności wycena nieruchomości; zurbanizowanych oraz wycena 
nieruchomości nierynkowych; gospodarka nieruchomościami, w szczególności lokalna polityka 
mieszkaniowa; gospodarka miejska, w szczególności rewitalizacja miast, ekonomia miejskich 
dóbr wspólnych, partycypacyjne zarządzanie miastami. 

dr Piotr Gibas 

Tworzenie wektorowych i rastrowych modeli danych przestrzennych; Analiza ekonomiczno-
przestrzenna lokalizacji podmiotów gospodarczych oraz przebiegu procesów społeczno-
ekonomicznych i środowiskowo-przestrzennych, w tym metody analizy szeregów czasowych, 
zjawisk autokorelacji, trendów 
powierzchniowych oraz geostatystyki; Wykorzystanie danych przestrzennych w procesach 
podejmowania decyzji przestrzennych, w szczególności optymalizacja lokalizacji infrastruktury 



powierzchniowej, sieciowej i punktowej; Wykorzystanie geomarketingu, taksonomii numerycznej 
oraz metod klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej w pozycjonowaniu produktów; 
Wykorzystanie metod interpolacji, regresji oraz rachunku prawdopodobieństwa w ograniczaniu 
niepewności decyzyjnej; Metody prognozowania zjawisk przestrzennych, społecznych i 
gospodarczych (w oparciu m.in. o funkcje regresji logistycznej, sieci neuronowe, łańcuchy 
Markowa) oraz ocena ich jakości predykcyjnej; Wykorzystanie Big Data w procesach 
podejmowania decyzji o charakterze przestrzennym. 

Katedra Gospodarki 
Przestrzennej i Środowiskowej 

prof. dr hab. Krystian 
Heffner 

polityka regionalna i rozwój regionalny, rozwój małych miast i obszarów wiejskich, procesy 
migracji międzynarodowych, ich przyczyny i skutki, zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka 
przestrzenna 

Katedra Metod Statystyczno - 
Matematycznych dr Jan Acedański 

wykorzystanie metod ilościowych w badaniach ekonomicznych; modele wzrostu gospodarczego i 
wahań cyklicznych; prognozowanie zjawisk ekonomicznych; symulacje ekonomiczne 
empiryczna weryfikacja teorii ekonomicznych; data mining 

Katedra Międzynarodowych 
Stosunków Ekonomicznych 

dr Katarzyna Czech 
 środowisko wielokulturowe jako arena działań współczesnego biznesu;  zrównoważony rozwój i 
jego realizacja w państwach UE;  zagraniczne inwestycje bezpośrednie w globalnej gospodarce 

dr Sylwia Talar 

 Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw (strategie, przebieg, uwarunkowania, proces 
decyzyjny); Europejski jednolity rynek cyfrowy; Gospodarka cyfrowa (m.in. prawa i zasady 
działania, konkurencja, crowdsourcing); Gospodarka światowa (podmioty, zmiany strukturalne, 
procesy globalizacji i integracji); Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw; 
Międzynarodowe przepływy gospodarcze (handel międzynarodowy, zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie, migracje); Polityka handlowa i gospodarcza Unii Europejskiej; Proces zawierania 
międzynarodowych transakcji handlowych (kolejność działań, sposoby zawierania umów, 
Incoterms, przygotowanie oferty, kontrakt); Transgraniczny handel internetowy 

prof. UE dr hab. 
Małgorzata Dziembała 

 międzynarodowe stosunki ekonomiczne, procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i 
na świecie, polityka ekonomiczna Unii Europejskiej, w tym polityka spójności i jej rola we 
wspieraniu rozwoju państw członkowskich Unii i ich regionów, konkurencyjność regionów i 
czynniki determinujące tę konkurencyjność, innowacje i polityka innowacyjna w krajach UE i 
pozaeuropejskich, znaczenie funduszy Unii Europejskiej dla krajów członkowskich i ich regionów, 
współpraca transgraniczna realizowana w Unii Europejskiej. 
  

Katedra Polityki Społecznej i 
Gospodarczej dr Agnieszka Lorek 

 Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju; Globalne problemy ochrony środowiska; Polityka 
ekologiczna; Programowanie i zarządzanie zrównoważonym rozwojem na poziomie regionalnym 
i lokalnym; Problemy rozwoju obszarów zurbanizowanych, Rewitalizacja obszarów miejskich i 



poprzemysłowych, Usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi; „Zielona” 
gospodarka; Ekostrategie przedsiębiorstw; Oddziaływanie działalności gospodarczej na 
środowisko; Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych; Zrównoważona konsumpcja i produkcja; 
Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia; Rola partycypacji społecznej w 
zrównoważonym rozwoju; Polityka energetyczna i odnawialne źródła energii, Znaczenie sektora 
publicznego i infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego; „Środowiskowe” usługi 
publiczne (np. gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami itp.) 

Katedra Polityki Społecznej i 
Gospodarczej 

dr Sylwia Słupik 

 Zrównoważona polityka energetyczna na szczeblu lokalnym i międzynarodowym; Środowiskowe 

strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw; Rola partycypacji społecznej w rozwoju odnawialnych 

źródeł energii 

prof. UE dr hab. Andrzej 
Rączaszek   

prof. UE dr hab. 
Sławomir Kantyka 

Zarządzanie w sektorze publicznym; Zależności miedzy sektorem publicznym, prywatnym a 
społecznym ; Partnerstwo społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój lokalny i 
regionalny ; Kampanie polityczne (wyborcze); Polityka i zarządzanie w ochronie zdrowia; Lokalna 
polityka społeczna;  Administracja publiczna i wspólnoty lokalne; Decentralizacja usług 
społecznych; Działalność organizacji pozarządowych; Problemy osób niepełnosprawnych 
(integracja społeczna, edukacja, rynek pracy) 

prof. UE dr hab. Wiesław 
Koczur   

Katedra Przedsiębiorczości i 
Zarządzania Innowacyjnego 

dr Martyna Wronka-
Pośpiech Biznes społeczny, Coaching i mentoring, Projektowanie i organizacja szkoleń 

Katedra Rynku i Konsumpcji 

dr Agata Stolecka - 
Makowska   

dr Magdalena Jaciow 
 Wpływ mediów (TV, radio, prasa, kino, internet) na zachowania konsumentów; 
Operacjonalizacja i pomiar zjawisk społeczno-ekonomicznych 

prof. UE dr hab. Grzegorz 
Maciejewski 

Zachowania konsumentów i ich gospodarstw domowych (proces decyzyjny, 
zachowania nabywcze, postawy, preferencje, motywy, postrzegane ryzyko, e-konsument); Nowe 
trendy w konsumpcji i ich implikacje marketingowe (wirtualizacja handlu i usług, 
hiperindywidualizacja, zainteresowanie przynależnością do grupy, życie w drodze, wygoda 
zakupów i użytkowania); Zachowania przedsiębiorstw (proces decyzyjny, zachowania rynkowe, 
strategie marketingowe, strategie sprzedaży, programy obsługi klienta, programy lojalnościowe). 



Badania rynkowe i marketingowe na potrzeby decyzyjne instytucji rynkowych i przedsiębiorstw 
(badanie rynków branżowych, prowadzenie badań międzynarodowych, badania potrzeb i 
preferencji podmiotów rynkowych, badania satysfakcji i lojalności klientów, badania opinii 
klientów itd.). 

Katedra Transportu 

dr Teresa Gądek- 
Hawlena 

 Ekonomiczno-społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego Wpływ transportu i 
zachodzących w nim zmian na kształtowanie się ruchu turystycznego 

prof. UE dr hab. Grzegorz 
Dydkowski 

 Informatyka w transporcie i logistyce, integracja transportu, partnerstwo publiczno-prywatne, 
funkcjonowanie transportu zbiorowego 

prof. UE dr hab. Janusz 
Figura 

zarządzanie logistyczne; marketing usług transportowych; spedycja międzynarodowa; 
logistyka; jakość usług; ekonomika transportu; sektor TSL (transport, spedycja, logistyka); 
taksonomia; ryzyko w sektorze TSL; bezpieczeństwo organizacji logistycznych; sieci logistyczne; 
infrastruktura logistyki; zarządzanie sieciami dystrybucji.  

Katedra Zarządzani 
Publicznego i Nauk 

Społecznych 

prof. dr hab. Aldona 
Frączkiewicz- Wronka 

1.Animacja społeczna – w czasie pracy ze studentem będzie przekazywana wiedza o tym czym 
jest , jak się prowadzi i jakie są cele animacji społecznej. W ramach relacji (tutor/student) 
będziemy starali się zidentyfikować mocne i słabe strony studenta w odniesieniu do 
możliwości pełnienia przez niego roli animatora społecznego.  
2. Kultura organizacyjna – w czasie pracy ze studentem będzie przekazana wiedza na temat 
tego czym jest kultura organizacyjna i jak wiedza o typie dominującej kultury organizacyjnej 
może przyczynić się do sukcesu zarządzającego w różnych typach organizacji. W ramach 
relacji (tutor/student) będziemy starali się zidentyfikować mocne i słabe strony studenta w 
odniesieniu do możliwości pełnienia przez niego roli zarządzającego.  

Katedra Zarządzania 
Organizacjami dr Alicja Winnicka-Wejs 

Grywalizacja; Employer branding;  E-edukacja; Projektowanie szkoleń; Nowoczesne metody 
doboru pracowników; Motywowanie; Trendy w gospodarowaniu kapitałem ludzkim 
(np. outsourcing); Zarządzanie ryzykiem personalnym; Sektor nowoczesnych usług (HR SSC i BPO) 
Inwestowanie w kapitał ludzki;  Rynek szkoleń; Zarządzanie jakością i wartością kapitału 
ludzkiego; Marketing personalny;  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 

 


