
Lista nauczycieli akademickich pełniących funkcje tutorów na Wydziale Informatyki i Komunikacji w roku akademickim 2017/2018 

Katedra Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe / tematyka tutoringu 

Katedra Badań 
operacyjnych 

prof. UE dr hab. Jerzy Michnik 
Zastosowania metod systemowych w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu innowacjami, public relations, 
logistyce, marketingu, opieką zdrowotną, itp. Funkcjonalne aspekty systemów wspomagania decyzji. 
Wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w zarządzaniu. 

prof. UE dr hab. Maciej Nowak 
  
  

prof. dr hab. Donata Kopańska- 
Bródka 

  
  

prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik   

prof. UE dr hab. Tomasz 
Wachowicz 

  
  

Katedra Badań 
Rynkowych i 

Marketingowych 

dr Zbigniew Spyra 
  
  

prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak 
problematyka marketingu, a szczególnie marketingu na rynku instytucjonalnym oraz komunikacja 
marketingowa, marketing relacji, marketing międzynarodowy oraz marketingu elektroniczny zastosowania 
nowych mediów w komunikacji marketingowej na rynku business to business. 

prof. UE dr hab. Zbigniew Widera 
  
  

Katedra Demografii i 
Statystyki 

Ekonomicznej 

dr hab. Alicja Ganczarek Gamrot   

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot 
  
  

Katedra 
Dziennikarstwa 

Ekonomicznego i 
Nowych Mediów 

 
 
 

dr Dorota Marquardt 
Analiza dyskursu medialnego, Komunikacja internetowa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i 
systemów konwersacyjnych (chatbotów), Argumentacja w mediach  
Typy i schematy argumentacyjne w polskich mediach. 

dr Katarzyna Zdanowicz- Cyganiak   
  



 

prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe 

 Problematyka współczesnych formy wypowiedzi (m.in. dyskurs medialny, 
Nowa Genologia i Nowa Genologia multimedialna, język mediów i Nowych 
Mediów, związki i ewolucje w obrębie zjawisk genologii literackiej  i 
dziennikarskiej, literatura użytkowa),  dyskurs feministyczny w mediach,  dyskurs religijny, teologiczny w 
mediach,  relacje między ikonosferą i przekazem werbalnym w mediach, media dla młodego odbiorcy, 
problematykę wizualizacji i audiowizualizacji przekazów medialnych, eseistyka (publicystyczna): prasowa, 
telewizyjna i radiowa, wywiady-rzeki (m.in. zagadnienia genologiczne, strukturowe, formy 
interlokucyjności); wywiad jako dokument życia społecznego, sylwetki i osiągnięcia mistrzów reportażu 
prasowego, radiowego, telewizyjnego;  problematyka z zakresu  komunikacji społecznej i pracy wydawniczej, 
prasoznawstwo (relacje nadawca – komunikat – odbiorca w czasopiśmiennictwie religijnym, kulturowym, 
społecznym, historycznym i sportowym); interaktywność w mediach tradycyjnych i nowych mediach, 
popularyzacja nauk humanistycznych w mediach;  formy obecności kultury i sztuki w mediach, historię,  rozwój 
i ontologię mediów wyznaniowych,  etyka i media (percepcja mediów i świat wartości); 
Problematyka XX- wiecznych i najnowszych zjawisk związanych z komunikowaniem w odniesieniu do przemian 
kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza dyscyplin humanistycznych 

prof. UE dr hab. Marek Łuczak 
  
  

Katedra Informatyki 
 

dr Andrzej Sołtysik 
  
  

dr Artur Strzelecki 
  
  

dr Edyta Abramek 
  
  

dr inż. Anna Sołtysik - 
Piorunkiewicz   

dr Joanna Palonka 
Projektowanie systemów informatycznych 
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie organizacjami 
  

dr Mariusz Żytniewski 
Systemy wieloagentowe; społeczności agentów programowych; systemy autopojetyczne; systemy 
wieloagentowe; społeczności agentów programowych; systemy autopojetyczne 

dr Wiesław Wolny 
  
  

prof. UE dr hab. Małgorzata 
Pańkowska 

Modelowanie przedsiębiorstwa i projektowanie architektury; modelowanie procesów biznesowych, 
zastosowanie BPMN, CMMN; audyt informatyczny i ład informatyczny (IT Governance); zarządzanie i 
administracja zasobów informatycznych; zastosowania języka SysML, UML w projektowaniu systemów 
informatycznych biznesu i m/e-biznesu; wzorce projektowe w budowie systemów informatycznych; 
analiza systemów informacyjnych; wizualizacja danych, wykorzystanie oprogramowania SAS 
  



prof. UE dr Inż. Andrzej Białas 
  
  

Katedra Inżynierii 
Wiedzy 

prof. UE dr hab. Krzysztof Michalik 
  
  

dr inż. Rafał Doniec 
  
  

dr Jan Kozak 
Algorytmy inteligencji obliczeniowej oraz algorytmami związanymi z eksploracją danych 
  

dr Przemysław Juszczuk 

 1. Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego. Portfel Markowitza i nowoczesna teoria portfelowa. W 
szczególności algorytmy budowy portfeli, metody wyznaczania zysku i ryzyka instrumentów. Odniesienie 
wyników związanych z powyższymi zagadnieniami do naiwnej dywersyfikacji portfela, a także odniesienie 
modelu Markowitza do modelu Mertona (w którym uwzględniana jest sprzedaż krótka). 
 2. Teoria gier i teoria podejmowania decyzji - dokładne i przybliżone algorytmy wyznaczania równowag Nasha 
i równowag skorelowanych. Symulacja paradoksu Braessa w sieciach transportowych jako przykład gier w 
postaci macierzowej. Druga część tego zagadnienia obejmuje wyszukiwanie punktów równowag oraz budowę 
algorytmów do gier w postaci drzewiastej takich jak szachy, warcaby oraz go. 
 3. Prognozowanie wartości danych bazujące na sieciach kognitywnych i rozmytych sieciach kognitywnych. 
Ewolucyjne i adaptacyjne metody uczenia sieci i szacowanie błędów w sieciach. W szczególności algorytmy 
uczenia dużych sieci kognitywnych zawierających kilkadziesiąt zmiennych. 
 4. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych oraz algorytmów ewolucyjnych z przeszukiwaniem lokalnym w 
wielokryterialnych problemach dużej skali. W szczególności chodzi o opracowanie i sprawdzenie skuteczności 
metod generowania populacji początkowej osobników oraz opracowanie operatorów genetycznych 
dostosowanych do wybranego problemu.  

dr Tomasz Staś systemy ewolucyjne; przetwarzanie danych - bazy danych i hurtownie danych, big data; aplikacje internetowe 

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski 
  
  

Katedra Zarządzania 
Relacjami Organizacji 

dr Olgierd Witczak 

Budowanie profesjonalnego biznes planu;  wyzwania współczesnej komunikacji społecznej (marketingowej) - w 
aspekcie roli konsumentów oraz mediów i serwisów społecznościowych; dylematy w zarządzaniu marką i 
wizerunkiem przedsiębiorstwa; badania marketingowe w poszukiwaniu szans rynkowych dla przedsiębiorstwa 
  

dr Anna Dewalska-Opitek   

 

 


