
Submitted research topics in recruitment to the Doctoral School in the academic year 2022/2023

Discipline: management and quality studies

Lp /

No

Imię i nazwisko / Name and surname

E-mail

System Informacji Naukowej / Scientific Information System

Tematyka badawcza (wersja polska) /

Research topic (polish version) 

Tematyka badawcza (wersja angielska) /

Research topic (english version)

1

dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP

marcin.butlewski@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/marcin.butlewski

Metodyka zastosowania projektowania ergonomicznego w 

rozwiązywaniu problemów współczesnych organizacji

Methodology of using ergonomic design in solving problems of 

contemporary organizations

2

dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson 

paulina.golinska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/paulina.golinska

Zarządzanie produkcją i logistyką w aspekcie polityki 

zrównoważonego rozwoju; 
Sustaianble production and logistics management ;

3

dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson 

paulina.golinska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/paulina.golinska

Zarządzanie łańcuchem dostaw w modelach biznesowych Gospodarki 

o Obiegu Zamkniętym (Gospodarki Cyrkularnej)
 Supply chain management in the Circular Economy business models

4

dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska, prof. PP

katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/katarzyna.grzybowska

Transformacja w kierunku cyfrowych łańacuchów dostaw Transformation towards digital supply chains

5

dr hab. Mariya Khmelyarchuk, prof. PP

mariya. khmelyarchuk@put.edu.pl 

https://sin.put.poznan.pl/people/details/mariya. Khmelyarchuk

Zarządzanie międzynarodową konkurencyjnością przedsiębiorstw w 

warunkach kryzysowych

Management of international competitiveness of enterprises in crisis 

conditions

6

dr hab. Mariya Khmelyarchuk, prof. PP

mariya. khmelyarchuk@put.edu.pl 

https://sin.put.poznan.pl/people/details/mariya. Khmelyarchuk

Strategie zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa: cechy 

międzynarodowe i porównania

Enterprise capital management strategies: international features and 

comparisons

7

dr hab. Mariya Khmelyarchuk, prof. PP

mariya. khmelyarchuk@put.edu.pl 

https://sin.put.poznan.pl/people/details/mariya. Khmelyarchuk

Bankowe strategie kredytowe w zakresie zarządzania procesami 

gospodarczymi na poziomie makro i mikroekonomicznym

Bank lending strategies for managing economic processes at the 

macro and microeconomic levels

8

dr hab. Mariya Khmelyarchuk, prof. PP

mariya. khmelyarchuk@put.edu.pl 

https://sin.put.poznan.pl/people/details/mariya. Khmelyarchuk

Inwestowanie wpływowe na rzecz zrównoważonego rozwoju: badania 

mikro- i makroekonomiczne.

Impact investing for sustainable development: micro- and macro-

economic research.

9

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

agnieszka.misztal@put.poznan.pl 

https://sin.put.poznan.pl/people/details/agnieszka.misztal

Badanie stanu prewencyjnego podejścia w zarządzaniu jakością w 

przedsiębiorstwach przemysłowych

Research on the state of preventive quality management approach in 

industrial enterprises
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10

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

agnieszka.misztal@put.poznan.pl 

https://sin.put.poznan.pl/people/details/agnieszka.misztal

Badanie charakterystyk podejścia prewencyjnego w zarządzaniu 

jakością

Research on the characteristics of the preventive approach to quality 

management

11

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

agnieszka.misztal@put.poznan.pl 

https://sin.put.poznan.pl/people/details/agnieszka.misztal

Badanie narzędzi podejścia prewencyjnego w zarządzaniu jakością
Research on the tools of the preventive approach to quality 

management

12

dr hab. Grzegorz Pawłowski

grzegorz.pawlowski@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/grzegorz.pawlowski

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w rozwoju rozwiązań 

Przemysłu 4.0

The use of artificial intelligence methods in a development of Industry 

4.0 solutions

13

dr hab. Grzegorz Pawłowski

grzegorz.pawlowski@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/grzegorz.pawlowski

Modelowanie zarządzania Przemysłowym Internetem Rzeczy z 

wykorzystaniem technologii "Digital Twins"

Modeling of management of Industrial Internet of Things using "Digital 

Twins" technology

14

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

 joanna.sadlowska-wrzesinska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/ joanna.sadlowska-

wrzesinska

Prorozwojowe aspekty kryzysu Pro-developmental aspects of the crisis

15

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

 joanna.sadlowska-wrzesinska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/ joanna.sadlowska-

wrzesinska

Świadomość sytuacyjna w warunkach zaawansowanych zagrożeń - 

behawioralne aspekty bezpieczeństwa/obrony

Situational awareness in the conditions of advanced risks - behavioral 

aspects of security/defence

16

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP

 joanna.sadlowska-wrzesinska@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/ joanna.sadlowska-

wrzesinska

Dobrostan psychospołeczny w środowisku pracy Psychosocial well-being in the work environment 

17

dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, prof. PP

agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/agnieszka.stachowiak

Dojrzałość i odporność organizacji: ocena i kształtowanie Maturity and resilience of organizations: evaluation and shaping

18

dr hab. Gerhard-Wilhelm Weber, prof. PP

gerhard.weber@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/gerhard.weber

Nowe rezultaty i instrumenty komunikacji i marketingu tego, co 

niematerialne

New results and instruments of communication and marketing of the 

intangible

19

dr hab. Gerhard-Wilhelm Weber, prof. PP

gerhard.weber@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/gerhard.weber

Nowe wyniki i instrumenty modelowania i podejmowania decyzji w 

planowaniu produkcji, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu 

łańcuchem dostaw

New results and instruments of modeling and decision making in 

production planning, human resource management and supply chain 

management
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20

dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka, prof. PP

ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/ewa.wiecek-janka

Wykorzystanie narzędzi marketingu analitycznego w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami rodzinnymi

The use of analytical marketing tools in the management of family 

businesses

21

dr hab. inż. Jacek Żak, prof. PP

jacek.zak@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/jacek.zak

 Analiza, przebudowa i ocena systemów tranportowych i logistycznych 

z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i narzędzi 

wspomagania decyzji.

Analysis, redesign and evalauation of transportation and logistics 

systems with the application of advanced technologies and decision 

aiding tools

22

dr hab. inż. Jacek Żak, prof. PP

jacek.zak@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/jacek.zak

Projektowanie i ocena systemów informatycznych dla branży TSL.
Design and assessment of Computer-based Systems for TFL 

industry. 

23

dr hab. inż. Jacek Żak, prof. PP

jacek.zak@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/jacek.zak

Wyzwania badawcze związane z przemysłem 4 generacji. 

Rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych w oparciu o 

narzędzia i metodyki przemysłu 4 generacji.

Research Challenges associated with the Industry 4.0. Solving 

complex decision problems with the application of Industry 4.0 tools 

and methodologies. 

24

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/hanna.wlodarkiewicz-

klimek

Zarządzanie kapitałem ludzki w kontekście rozwoju pracy zdalnej 

(planowanie, motywowanie, kontrola w pracy zdalnej)

Human capital management in the context of remote work 

development (planning, motivating, control of remote work)

25

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

https://sin.put.poznan.pl/people/details/hanna.wlodarkiewicz-

klimek

Rynek pracy – zmiany i zachowania w kontekście digitalizacji 

procesów

Labor market - changes and behaviors in the context of processes 

digitization 


