
Imię i nazwisko promotora Kontakt do promotora Słowa kluczowe prac inżynierskich  

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa 

dr inż. Karolina Bondarowska e-mail: karolina.bondarowska@put.poznan.pl  Kształtowanie jakości produktów (usług, obsługa klienta) 

dr inż. Grzegorz Dahlke e-mail: grzegorz.dahlke@put.poznan.pl  

 
 Modelowanie zagrożeń pożarowych, wybuchowych i ewakuacyjnych 

w przygotowaniu na sytuacje awaryjne i kryzysowe 

 Diagnozowanie ergonomiczności procesów pracy i wyrobów 

dr inż. Aleksandra Dewicka-

Olszewska  

e-mail: aleksandra.dewicka@put.poznan.pl  Zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

 Analiza i diagnoza ergonomiczna 

dr inż. Milena Drzewiecka-

Dahlke 

e-mail: milena.drzewiecka-

dahlke@put.poznan.pl  

 

 Implementacja instrumentarium jakości do wsparcia zarządzania 

bezpieczeństwem pracy 

 Identyfikacja i ocena niezgodności 

dr inż. Tomasz Ewertowski e-mail: tomasz.ewertowski@put.poznan.pl  

 
 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem 

 Zarządzanie ryzykiem 

dr inż. Marek Goliński e-mail: marek.golinski@put.poznan.pl  

 
 Badania marketingowe 

 Zarządzanie kompetencjami 

dr inż. Magdalena Graczyk-

Kucharska 

email:  

magdalena.graczyk-kucharska@put.poznan.pl  
 Zarządzanie zasobami ludzkimi i kompetencje przyszłości 

 Optymalizacja gospodarki odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym 

dr inż. Joanna Majchrzak e-mail: joanna.majchrzak@put.poznan.pl 
 

 System informacji marketingowej 

 Metody numeryczne w zarządzaniu jakością 

dr inż. Roma Marczewska-

Kuźma 

e-mail: roma.marczewska-

kuzma@put.poznan.pl  

 

 Analiza ryzyka w procesach produkcyjnych i usługowych 

 Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metod i narzędzi 

projakościowych 

dr inż. Anna Mazur e-mail: anna.mazur@put.poznan.pl  

 
 Audyt procesów i systemu zarządzania jakością  

 Doskonalenie procesów  

dr inż. Małgorzata Spychała e-mail: malgorzata.spychala@put.poznan.pl 

 
 Audyt kompetencyjny 

 Usprawnianie systemów motywacyjnych w zespole pracowniczym 

dr inż. Anna Stasiuk-Piekarska e-mail: anna.stasiuk-piekarska@put.poznan.pl 

 
 Zarządzanie bezpieczeństwem  

 Ergonomia 

dr inż. Maciej Szafrański e-mail: maciej.szafranski@put.poznan.pl  

 
 Promocja 

 Zarządzanie jakością 

dr inż. Katarzyna Szwedzka  e-mail: katarzyna.szwedzka@put.poznan.pl  

 
 Procesy technologiczne 

 Eksploatacja maszyn i urządzeń 
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Instytut Logistyku 

dr inż. Roman Domański e-mail: roman.domanski@put.poznan.pl  Formy sprzedaży wielokanałowej: omnichannel, cross-channel, multichannel 

 Modele logistyczne sklepów internetowych: własny magazyn, dropshipping, 
pseudo just in time, fulfillment 

 Logistyka 4.0 / przemysł 4.0 

dr inż. Ireneusz Gania e-mail: ireneusz.gania@put.poznan.pl  Analiza systemów procesów i systemów produkcyjnych 

 Optymalizacja procesów produckyjnych 

 Efektywność procesów produkcyjnych 

 Produktywność systemów produkcyjnych 

 Analiza podsystemów logistycznych 

dr inż. Agnieszka Grzelczak  

 

e-mail: agnieszka.grzelczak@put.poznan.pl  Zarządzanie produkcją i usługami 

 Współczesne koncepcje zarządzania 

dr inż. Monika Kosacka-

Olejnik 

e-mail: monika.kosacka@put.poznan.pl  Ocena zrównoważonego rozwoju 

 Lean management  

 

dr Agnieszka Krugiełka e-mail: agnieszka.krugielka@put.poznan.pl  Analiza /ocena procesów: rekrutacji zdalnej/ onboardingu/ offboardingu 

 Digitalizacja w procesie rekrutacji 

 Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie pracy zdalnej 

 Employer Branding,  

 Analiza /ocena koncepcji CSR w organizacji 

 

dr inż. Izabela Kudelska e-mail: izabela.kudelska@put.poznan.pl  Zarządzanie magazynem 

 Systemy informatyczne w logistyce 

dr inż. Piotr Lubiński e-mail: piotr.lubinski@put.poznan.pl  Transport wewnętrzny 

 Zarządzanie produkcją 

dr inż. Natalia Pawlak e-mail: natalia.pawlak@put.poznan.pl  Lean Management 

 Produkcja 

dr inż. Irena Pawłyszyn e-mail: irena.pawlyszyn@put.poznan.pl  Doskonalenie procesów logistycznych 

 Projekt modernizacji magazynu 

dr inż. Karolina Werner-

Lewandowska 

e-mail: karolina.werner@put.poznan.pl  Doskonalenie procesów logistycznych 

 Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych 

dr inż. Filip Karaśkiewicz e-mail: filip.karaskiewicz@gmail.com  Procesy produkcyjne Procesy logistyczne Automotive   

 Lean  

 Sixsigma 
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Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych 

dr inż. Anna Dębicka e-mail: anna.debicka@put.poznan.pl  Analiza finansowa 

 Analiza niepowodzeń MSP 

dr inż. Krzysztof Hankiewicz e-mail: krzysztof.hankiewicz@put.poznan.pl  Zarządzania produkcją  

 Procesy operacyjne 

dr inż. Paweł Królas e-mail: pawel.krolas@put.poznan.pl  Zarządzanie ryzykiem 

 Przedsiębiorstwo zwinne 

 


