Lista pracowników US mogących zostać promotorami w Szkole Doktorskiej US
Dziedzina: Nauki społeczne
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Imię i nazwisko

i jakości

Stopień/tytuł

Adres e-mailowy

Telefon

Krzysztof Błoński

dr hab.

krzysztof.blonski@usz.edu.pl

Augustyna Burlita

dr hab. prof. US

augustyna.burlita@usz.edu.pl

Wojciech Downar

dr hab. prof. US

wojciech.downar@usz.edu.pl

91 444 3185

Zygmunt Drążek
Marzena
Frankowska

prof. dr hab.
dr hab.

zygmunt.drazek@usz.edu.pl
marzena.frankowska@usz.edu.pl

91 444 3472

Ewa Frąckiewicz

dr hab. prof. US

ewa.frackiewicz@usz.edu.pl

Katarzyna
Gadomska-Lila

dr hab. prof. US

Krzysztof Janasz

dr hab. prof. US

krzysztof.janasz@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Wojciech Jarecki

dr hab. prof. US

wojciech.jarecki@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Jarosław Korpysa

dr hab. prof. US

jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl

Cukrowa 8, pok.
404

katarzyna.gadomskalila@usz.edu.pl

91 444 3203

Adres (ulica,
piętro, pokój)
Cukrowa 8, pokój
713
Cukrowa 8
Cukrowa 8
p. 212 SIL
Cukrowa 8
Cukrowa 8,
pok. 256 SIL

Cukrowa 8
91 444 3462

Cukrowa 8
pok. 214 SIL

Zainteresowania naukowe
marketing, zachowania
konsumentów, jakość życia w
miejscu pracy
marketing,
zachowania konsumentów,
badania marketingowe
zarządzanie interesariuszami,
szkolnictwo wyższe
komputerowe wspomaganie decyzji
zarządzanie logistyką oraz
łańcuchami dostaw, współpraca
międzyorganizacyjna i sieciowa
(klastry), problematyka zarządzania
przedsiębiorstwem produkcyjnym
zarządzanie marketingowe, emarketing, marketing seniorów
zachowania organizacyjne,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
kultura organizacyjna i
dopasowanie organizacyjne
zarządzanie innowacjami,
zarządzanie przedsiębiorstwem,
zarządzanie strategiczne
rekrutacja, zarządzanie własnym
rozwojem,
przedsiębiorczość,
zarządzanie wiedzą,

Katarzyna KoziołNadolna

dr hab. prof. US

katarzyna.koziolnadolna@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Ewa Krok

dr hab.

ewa.krok@usz.edu.pl

Karol Kuczera

dr hab.

karol.kuczera@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Marek Kunasz

dr hab. prof. US

marek.kunasz@usz.edu.pl

Cukrowa 8,
pok.606

Tomasz
Kwarciński
Małgorzata
Łatuszyńska

dr hab. prof. US

tomasz.kwarcinski@wzieu.pl

dr hab. prof. US

malgorzata.latuszynska@usz.edu.
pl

Ewa MazurWierzbicka

dr hab. prof. US

ewa.mazurwierzbicka@usz.edu.pl

Dariusz Milewski

dr hab. prof. US

dariusz.milewski@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Kesra Nermend

prof. dr hab.
inż.

kesra.nermend@usz.edu.pl

Cukrowa 8

503560568

Cukrowa 8

91 444 3155

ul. Cukrowa 8, III
piętro, pok. 326
Cukrowa 8

91 444 3198

Cukrowa 8, VI
piętro, pok. 619

modele biznesowe,
zarządzanie przedsiębiorstwem,
zarządzanie innowacjami,
zarządzanie strategiczne
informatyka w zarządzaniu,
społeczeństwo informacyjne,
kapitał intelektualny
wirtualizacja biznesu, proces
podejmowania decyzji,
wielokryterialne metody
wspomagania decyzji
zarządzanie kapitałem ludzkim,
zarządzanie procesami i jakością,
przedsiębiorczość
zarządzanie mobilnością, transport
publiczny, dostępność transportowa
modelowanie i symulacja systemów
i procesów biznesowych,
zastosowanie metod symulacji
komputerowej w ocenie
efektywności przedsięwzięć,
wspomaganie decyzji
menedżerskich
zarządzanie zasobami ludzkimi,
społeczna odpowiedzialność
biznesu, zarządzanie różnorodnością
(pokolenia - wiek, płeć, rasa, itd.)
zarządzanie procesowe,
efektywność procesów,
optymalizacja procesów
metody wspomagania decyzji w
przedsięwzięciach biznesowych,
nowoczesne techniki pomiarowe
(EEG, GSR, eyetracking, face reading)
we wspomaganiu
działalności biznesowej, metody
analizy wielokryterialnej i

Piotr Niedzielski

prof. dr hab.

piotr.niedzielski@usz.edu.pl

Cukrowa 8, pokój
225, SIL

Anna Pluta

dr hab.

anna.pluta@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Edyta Rudawska

prof. dr hab.

edyta.rudawska@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Jakub Swacha

dr hab. prof. US

jakub.swacha@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Katarzyna SzopikDepczyńska

dr hab.

katarzyna.szopikdepczynska@usz.edu.pl

Cukrowa 8

Anna
Tokarz-Kocik

dr hab. prof. US

anna.tokarz-kocik@usz.edu.pl

91 444 3167

Cukrowa 8, III
piętro, pok. 311

Blanka Tundys

dr hab.

blanka.tundys@usz.edu.pl

91 444 3475

Cukrowa 8, pok.
215 SIL

Joanna
Wiśniewska

dr hab. prof. US

joanna.wisniewska@usz.edu.pl

Cukrowa 8, pok.
506

Katarzyna
Włodarczyk
Elżbieta Załoga

dr hab. prof. US

katarzyna.wlodarczyk@usz.edu.pl

prof. dr hab.

elzbieta.zaloga@usz.edu.pl

Patrycja Zwiech

dr hab. prof. US

patrycja.zwiech@usz.edu.pl

Cukrowa 8, VII
piętro, pok. 718
Cukrowa 8, III
piętro, pok. 325
Cukrowa 8, pok.
604

91 444 3154

wielowymiarowej we wspomaganiu
decyzji w działalności biznesowej
zarządzanie interesariuszami,
organizacyjno-ekonomiczne
problemy transportu i logistyki,
zarządzanie procesami
innowacyjnymi w sektorze usług
zarządzanie organizacją, kierowanie
pracownikami, zarządzanie czasem

marketing, zarządzanie relacjami z
klientem, marketing usług
informatyka w zarządzaniu,
zarządzanie IT, gamifikacja
innowacje w przedsiębiorstwie,
zarządzanie innowacjami,
zrównoważony rozwój
zarządzanie zasobami ludzkimi w
przedsiębiorstwach usługowych,
kadry w hotelarstwie, ryzyko
personalne
zarządzanie łańcuchami dostaw,
zrównoważony rozwój, procesy
logistyczne, logistyka miejska i smart
city
zarzadzanie innowacjami, transfer
technologii, zarządzanie
przedsiębiorstwem
zachowania konsumentów, jakość
życia, ekonomika konsumpcji
transport, mobilność logistyka,
infrastruktura transportu
zarządzanie zasobami ludzkimi,
społeczna odpowiedzialność
biznesu, zachowania konsumentów

