Promotor
Dr hab. Paweł Antonowicz, prof.
UG

Problematyka badawcza






Systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw;
Prognozowanie standingu ekonomiczno-finansowego, prospektywna analiza finansowa
(wskaźnikowa);
Analiza dyskryminacyjna w ocenie zagrożenia niewypłacalnością podmiotów gospodarczych;
Czynniki determinujące bankructwa, upadłości przedsiębiorstw;
Wybrane problemy z zakresu decyzji menedżerskich oraz zarządzania strategicznego
organizacjami;

Dr hab. Monika Bąk, prof. UG






Transformacja gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
Ekonomia środowiska;
Analiza sprawności i efektywności systemów transportowych;
Turystyka;

Dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG








Konkurencyjność przedsiębiorstw;
Zarządzanie produktem;
Zarządzanie marką;
Kreowanie marki narodowej;
Bankowość detaliczna;
Bankowość korporacyjna;

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński






Konkurencyjność przedsiębiorstwa (w tym analiza przewag konkurencyjnych), analizy sektorowe,
polityka przemysłowa;
Analiza czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa;
Budowa i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa, strategie integracji i dywersyfikacji;
Instrumenty i narzędzia zarządzania strategicznego, w tym np. benchmarking, strategiczna karta
wyników, kluczowe czynniki sukcesu;








Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach;
Transport;
Ocena projektów inwestycyjnych;
Zarządzanie i finansowanie infrastruktury;
Jakościowe i ilościowe metody oceny ryzyka;
Ryzyko w inwestycjach infrastrukturalnych;

Dr hab. Przemysław Borkowski,
prof. UG
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Prof. dr hab. Mirosław Chaberek











Dr hab. Henryk Ćwikliński, prof.
UG










Dr hab. Krzysztof Dobrowolski,
prof. UG







Prof. dr hab. Jerzy Gierusz









Identyfikacja, ocena, projektowanie i racjonalizacja obsługi logistycznej wszelkich aktywności
gospodarczych i pozagospodarczych branż miast i regionów;
Kształtowanie polityki logistycznej branż, regionów, ugrupowań gospodarczych;
Obsługa logistyczna łańcuchów dostaw;
Ocena ekonomiczna systemów i procesów logistycznych;
Logistyczne zagadnienia systemów informacyjnych. Logistyka informacji w systemach
gospodarczych i organizacjach;
Transport w systemie logistycznym;
Procesy restrukturyzacyjne w transporcie kolejowym;
Ekonomiczne aspekty interoperacyjności kolei;
Wykorzystanie controllingowych technik ekonomizacji systemów wsparcia logistycznego i
transportu;
Problemy akcesji Polski do strefy euro;
Polityka budżetowa w Polsce – reforma systemu wydatków;
Reformy systemów podatkowych w Polsce na tle wybranych krajów Europy;
Problematyka rynków pracy;
Regionalna polityka gospodarcza – polska i europejska perspektywa;
Sukcesy i niedostatki polskiej transformacji gospodarczej;
Konkurencyjność polskiej gospodarki w zjednoczonej Europie;
Kwestie rozwoju polskich portów morskich i lotniczych;
Teoretyczne i praktyczne aspekty transformacji gospodarczej;
Zmiany własnościowe w gospodarce;
Prywatyzacja i restrukturyzacja podmiotów gospodarczych;
Wycena podmiotów gospodarczych;
Funkcjonowanie rynku finansowego (rynek pieniężny, kapitałowy, walutowy, instrumentów
pochodnych, system bankowy);
Instytucje i instrumenty finansowe;
Polityka pieniężna i walutowa;
Integracja walutowa, funkcjonowanie strefy euro;
Procesy harmonizacji rachunkowości w oparciu o MSSF
Uwarunkowania kulturowe rachunkowości
Kierunki doskonalenia modeli rachunku kosztów i metod rachunkowości zarządczej
Historia rachunkowości
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Dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG




Zarządzanie zasobami ludzkimi, ogół zagadnień, w tym np.: strategiczne zarządzanie zasobami
ludzkimi, selekcja kandydatów do pracy, szkolenie pracowników, zarządzanie karierami,
wynagradzanie pracowników
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy, ogół zagadnień, w tym np.: popyt i podaż
pracy, bezrobocie, zróżnicowanie wynagrodzeń, koszty pracy, płaca minimalna
Finanse międzynarodowe, integracja rynków finansowych krajów Unii Europejskiej;
Problematyka bankowości w Polsce i na świecie;
Zagadnienia finansowania przedsiębiorstw;
Stosunki handlowe i finansowe Polski z zagranicą;

Dr hab. Eugeniusz Gostomski,
prof. UG






Dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG








Finanse publiczne i samorządów terytorialnych;
Ryzyko finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach;
Ubezpieczenia życiowe i gospodarcze oraz społeczne;
Podatki w Polsce i Unii Europejskiej;
Systemy emerytalne w UE;
Fundusze Strukturalne UE w finansowaniu przedsiębiorstw, samorządów, inwestycji oraz
projektów innowacyjnych i rozwojowych;

Dr hab. Katarzyna Hebel, prof. UG









Funkcjonowanie rynku transportowego;
Gospodarowanie w transporcie miejskim;
Badania marketingowe;
Zachowania nabywców;
Preferencje i zachowania konsumentów;
Strategie marketingowe;
Zarządzanie marketingowo-logistyczne;
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Dr hab. Beata Jackowska, prof. UG






Dr hab. Maria Jastrzębska, prof.
UG

Prof. dr hab. Magdalena
Jerzemowska










Dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG









Statystyczna ocena ryzyka: konstrukcja modeli ryzyka na podstawie danych empirycznych (np.
szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia badanego zdarzenia losowego), klasyfikacja ryzyka
(podział jednostek badania na rozłączne jednorodne grupy ryzyka);
Metoda scoringowa oceny ryzyka: punktowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia
na podstawie cech badanych jednostek (np. punktowa ocena wniosku ubezpieczeniowego,
kredytowego);
Metody analizy przeżycia (historii zdarzeń) w badaniu czasu upływającego do wystąpienia
zdarzenia losowego (np. do wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, do zakończenia
działalności gospodarczej);
Analiza umieralności: konstrukcja modeli trwania życia, identyfikacja czynników ryzyka zgonu,
demograficzne tablice wymieralności oraz aktuarialne tablice wymieralności (ocena ryzyka w
ubezpieczeniach na życie);
Finanse publiczne, polityka budżetowa, system podatkowy;
Racjonalizacja wydatków publicznych, zarządzanie długiem;
Finanse samorządu terytorialnego, polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego,
federalizm fiskalny, system dochodów samorządowych, racjonalizacja wydatków samorządowych,
zarządzanie finansami samorządowymi;
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych;
Nadzór korporacyjny;
Sprawozdawczość niefinansowa;
Finanse przedsiębiorstw, a w szczególności pomiar i analiza struktury kapitału w aspekcie
krajowym i międzynarodowym, analiza teorii struktury kapitału, wpływ struktury kapitału na
wartość przedsiębiorstwa;
Wzorce oceny działalności przedsiębiorstwa, a także wpływ globalizacji i czynników
behawioralnych na działalność i wycenę przedsiębiorstw;
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym;
Logistyka w ekonomii;
Logistyka jako czynnik kształtowania konkurencyjności;
Mezoekonomiczny wymiar logistyki;
Rola logistyki w obsłudze rynków hurtowo – detalicznych;
Rozwój koncepcji logistycznych;
Rynek usług logistycznych;
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Dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG







efektywność i nieefektywność podmiotów i struktur rynkowych;
sfera realna a dobrobyt;
modelowanie procesów gospodarczych;
teoria gier i teoria ryzyka;
efekty zewnętrzne i teoria dóbr publicznych;

Dr hab. Hanna Klimek, prof. UG









Organizacja, eksploatacja i ekonomika portów morskich,
Funkcjonowanie rynków usług portowych,
Polityka portowa,
Rynek usług,
Badania rynku,
Logistyka,
Inwestycje rzeczowe i ich efektywność;

Dr hab. Aleksandra Koźlak, prof.
UG







System transportowy jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego ;
Systemy transportowe a zagospodarowanie przestrzenne;
Rozwój systemów transportowych - koncepcje, instrumenty, finansowanie;
Innowacje w ujęciu sektorowym i horyzontalnym (innowacyjność regionów);
Funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku TSL;

Dr hab. Przemysław Kulawczuk,
prof. UG









Regulacja działalności gospodarczej;
Rozwój przedsiębiorczości i innowacji, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu;
Strategie rozwoju przedsiębiorstw oparte na własności intelektualnej;
Ekonomia podatkowa, międzynarodowa konkurencja i harmonizacja podatkowa;
Ocena efektywności programów i narzędzi rozwoju gospodarczego. Pomiary ekonomiczne;
Ekonomia behawioralna i finanse behawioralne, metody eksperymentalne; Ekonomia
psychologiczna
Kształtowanie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego;
Promocja inwestycji, rozwój lokalny i regionalny;
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Dr hab. Przemysław Lech, prof.
UG





Zarządzanie projektami, w tym informatycznymi: między innymi: czynniki sukcesu projektów,
operacyjne zarządzanie projektami, relacje w zespole projektowym, organizacja projektowa;
Zarządzanie wiedzą: praktyczna ewaluacja metod zarządzania wiedzą w organizacjach, wiedza
jako zasób strategiczny, zarządzanie wiedzą w organizacjach projektowych;
Informatyka w zarządzaniu: przenikanie się technologii, kapitału ludzkiego i procesów w celu
tworzenia wartości w organizacji, aspekty metodyczne wdrażania technologii informatycznych w
organizacjach, wpływ technologii na modele zarządzania organizacjami;

Dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof.
UG







Samoregulacja systemów gospodarujących
Funkcjonowanie przedsiębiorstw
Strategie funkcjonalne podmiotów gospodarujących
Regulacja i samoregulacja procesów gospodarczych
Uwarunkowania gospodarowania w transporcie samochodowym

Dr hab. Cezary Mańkowski, prof.
UG





Logistyka;
Łańcuchy dostaw;
Controlling i reengineering procesów gospodarczych

Dr hab. Kamila Migdał-Najman,
prof. UG









metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego
analiza preferencji i zwyczajów zakupowych, w tym analiza koszykowa
analiza chłonności i pojemności rynku
modele grawitacji i zasięgu rynku
techniki data mining i metody wizualizacji danych
analiza sieci społecznościowych
zjawisko hejtu w gospodarce

Dr hab. Krzysztof Najman, prof.
UG






techniki data mining i metody wizualizacji danych
analiza sieci społecznościowych
metody i zastosowania sztucznej inteligencji w badaniach społecznych
metody i zastosowania analizy danych Big Data w badaniach społecznych
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Zachowania nabywców dóbr konsumpcyjnych.
Metodologia jakościowych badań marketingowych i ich zastosowanie w praktyce rynkowej.
Budowanie tożsamości organizacji.
Ochrona własności intelektualnej (zwłaszcza własności przemysłowej, w wymiarze krajowym i
międzynarodowym).
Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce.
CSR i etyka w biznesie.

Dr hab. inż. Aneta OniszczukJastrząbek, prof. UG






Konkurencyjność, innowacyjność przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość
Globalizacja
Marketing

Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska





Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi (portfele indywidualne i instytucji finansowych)
Efektywność inwestycji w aktywa klasyczne i alternatywne
Konkurencyjność inwestowania na giełdach papierów wartościowych (w kraju i na rynkach
globalnych)
Bankowość inwestycyjna i efektywność banków na rynkach kapitałowych
Zarządzanie ryzykiem na rynkach kapitałowych
Problemy rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się (przede wszystkim krajów azjatyckich,
ale także Ameryki Płd., Afryki);
Problemy Integracji gospodarczej krajów rozwijających się, szczególnie krajów Azji PołudniowoWschodniej;
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne;

Dr hab. Anna NikodemskaWołowik, prof. UG

Prof. dr hab. Ewa Oziewicz
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Dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof.
UG







Innowacje i innowacyjność;
Polityka innowacyjna;
Gospodarka wiedzy;
Koniunktura gospodarcza;
Międzynarodowy transfer czynników produkcji;

Dr hab. Barbara Pawłowska, prof.
UG







Zrównoważony rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój transportu
Polityka ekologiczna i innowacje środowiskowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu i zarządzanie środowiskowe
Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna transportu
Integracja systemów transportowych

Dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG








Strategie konkurencyjne na rynku usług bankowych;
Private Banking & Wealth Management;
Światowe centra finansowe i oazy podatkowe
Marketing usług finansowych;
Promocja kraju, regionu, miasta
Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw;

Dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof.
UG




Rola infrastruktury transportu w kształtowaniu warunków w otoczeniu podmiotów
gospodarczych;
Problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego;

Prof. dr hab. Jacek Rybicki






Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
Modele biznesowe przedsiębiorstw
Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu
Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi
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Dr hab. Andrzej Stępniak, prof. UG 




Dr hab. Arleta Szadziewska, prof.
UG



Ekonomia integracji europejskiej;
Polska w Unii Europejskiej;
Rynek wewnętrzny UE;
Transfer kapitału;

Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki









Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, rola i kierunki zmian w
systemach rachunkowości dużych, średnich i małych firm
Wykorzystanie nowych metod rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, budżetowanie kosztów
Włączenie środowiskowych aspektów funkcjonowania podmiotu w obszar przedmiotowy
rachunkowości,
Rola rachunkowości w pomiarze i raportowaniu efektywności działań społecznie
odpowiedzialnych, zmiany w raportowaniu informacji niefinansowych
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw;
Instrumenty zarządzania jednostkami gospodarczymi;
Transport samochodowy w Polsce;
Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych;
Regionalne systemy transportowe;
Auditing ekonomiczny;
Samorząd terytorialny i gospodarka komunalna;

Dr hab. Marek Szczepaniec, prof.
UG







Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik rozwoju;
Rola informacji we współczesnej gospodarce;
Bankowość;
Marketing relacyjny;
Ekonomika małych i średnich firm;
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Dr hab. Agnieszka Szpitter, prof.
UG






Zarządzanie projektami i procesami (w tym tradycyjne i zwinne zarządzanie projektami, dojrzałość
projektowa organizacji oraz procesy biznesowe, dojrzałość procesowa, przepływy wiedzy,
przepływy pracy, BPR, BPM, modelowanie procesów biznesowych BMPN 2.0, architektura
procesów biznesowych, etc.)
Innowacje zarządcze (w tym innowacje organizacyjne, innowacje produktowe, NPD, etc.)
Zarządzanie strategiczne (w tym konkurencyjność, modele biznesowe, strategie biznesowe,
przewaga konkurencyjna, etc.)
Warunki prowadzenia międzynarodowej wymiany handlowej;
Organizacja działalności handlowej na rynkach zagranicznych (w Unii Europejskiej i w krajach
spoza UE);
Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych;
Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych (organizacja, aspekty marketingowe,
gospodarka finansowa);
Postępowanie z ryzykiem w działalności gospodarczej;
Konkurencyjność sektorów rynku finansowego;

Dr hab. Stanisław Umiński, prof.
UG







Teoretyczne oraz empiryczne aspekty zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Swoboda przepływu kapitału w UE
Integracja europejska
Handel zagraniczny w ujęciu regionalnym
Konkurencyjność regionów

Dr hab. Piotr Walentynowicz,
prof. UG



Implementacja i aspekty wykorzystania współczesnych metod zarządzania ze szczególnym
uwzględnieniem Lean Management i Kaizen
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
Zarządzanie antykryzysowe w przedsiębiorstwie
Zmiany organizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem strategii ciągłego doskonalenia
(Continuous Improvement)
Problematyka zarządzania i doskonalenia systemów w zakresie: funkcji zarządzania (planowanie,
organizowanie, motywacja i kontrola), metod i technik projektowania systemów oraz procesów
zarządzania, jak np. struktura organizacyjna, dokumentacja organizacyjna, proces kadrowy, w tym
systemy motywacyjne, itp.
Modele biznesu – uwarunkowania oraz mechanizmy wpływające na ich wykorzystanie
Strategie rozwoju oraz restrukturyzacyjne organizacji
Alianse strategiczne i różne formy konfiguracji działalności organizacji



Dr hab. Hanna Treder, prof. UG









Dr hab. Jarosław Waśniewski,
prof. UG
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Dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG




Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie projektami IT

Prof. dr hab. Małgorzata
Wiśniewska



Koncepcje i systemy zarządzania jakością (TQM, SIx Sigma, Lean Management, Kaizen i inne,
systemy zarządzania, np. ISO 9001 i inne pokrewne oraz branżowe) oraz integracja systemowa
Metody i narzędzia w zarządzaniu jakością i środowiskiem, modele doskonałości
Jakość usług (prof. medyczne, edukacyjne, żywnościowe i inne)
Jakość, w tym bezpieczeństwo żywności w ujęciu systemowym
Systemowe zarządzanie środowiskiem





Dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz,
prof. UG




Dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG

Prof. dr hab. Stanisław Wrycza














ZARZĄDZANIE – zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie publiczne (samorządy
terytorialne, gospodarka komunalna), zarządzanie procesem innowacyjnym, klastry, zarządzanie
projektami, przedsiębiorczość
EKONOMIA – rozwój regionalny i lokalny, innowacje a wzrost gospodarczy, rynek pracy, polityka
gospodarcza
Zarządzanie zmianami, procesy restrukturyzacji i doskonalenia organizacji, kreowanie
innowacyjności w organizacjach
Nowoczesne formy organizacji pracy: wirtualne zespoły, telepraca
Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w organizacjach
Procesy konsolidacji, fuzje i przejęcia
Kultura organizacyjna
Informatyka Ekonomiczna – teoria i aplikacje
Modelowanie systemów informatycznych: metodologia, techniki, narzędzia, języki
Teoria i modele badania akceptacji i stosowania technologii i usług IT oraz oprogramowania
Ilościowe i jakościowe metody badań w Informatyce Ekonomicznej
Modelowanie procesów biznesowych
Międzykulturowe badania systemów i technologii informatycznych
Programy dydaktyczne oraz e-learning w Informatyce Ekonomicznej

11

Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski




Transport miejski;
Marketing;

Dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG

















Gospodarka przestrzenna i rozwój przestrzenny;
Makroskalowe planowanie przestrzenne w Regionie Bałtyckim i w UE;
Planowanie przestrzenne obszarów morskich;
Polityka Spójności UE - w szczególności cel 3 (współpraca terytorialna);
Integracja gospodarcza i przestrzenna w Regionie Bałtyckim;
Polityka społeczna i ekonomia społeczna;
Rozwój lokalny;
Rozwój trwały i zrównoważony (sustensywny)
Spójność terytorialna;
Ekonomia międzynarodowa i międzynarodowe stosunki ekonomiczne;
Konkurencyjność gospodarki w warunkach integracji europejskiej;
Zmiany strukturalne w Polsce, UE oraz gospodarce światowej;
Integracja handlowa i monetarna Unii Europejskiej;
Jednolity rynek europejski, Unia Ekonomiczna i Walutowa, polityki europejskie;
Polityka przemysłowa, polityka technologiczna i innowacyjna



Ekonomika pracy i stosunki przemysłowe (europejskie rynki pracy, bezrobocie, rola związków
zawodowych we współczesnych gospodarkach i przedsiębiorstwach);
Zarządzanie zasobami ludzkimi i społeczna odpowiedzialność biznesu (zwłaszcza w hotelarstwie i
turystyce);
Migracje o charakterze ekonomicznym (przyczyny, skutki, mechanizmy);
Rozwój regionalny i polityka przemysłowa w Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Anna ZielińskaGłębocka

Dr hab. Piotr Zientara, prof. UG
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Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz,
prof. UG







Rozwój gospodarczy Australii i Nowej Zelandii
Problematyka współczesnych procesów integracyjnych, zwłaszcza NAFTA, CER, Mercosur
Zagraniczna polityka ekonomiczna i system WTO
Multilateralizm i regionalizm w gospodarce światowej;
Problematyka migracji zasobów pracy;
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