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STUDIA STACJONARNE  

Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania  

Lp. Imię i nazwisko Kontakt do promotora Zakres tematyczny prac 

1 dr hab.  

Hanna Włodarkiewicz-Klimek, 

prof. PP 

hanna.wlodarkiewicz-

klimek@put.poznan.pl 

Kapitał ludzki w gospodarce cyfrowej/ przemyśle 4,0 

2 dr hab. inż.  

Marcin Butlewski, prof. PP 

marcin.butlewski@put.poznan.pl Projektowanie ergonomiczne w rozwiązywaniu problemów współczesnych organizacji. 

3 dr hab. inż.  

Agnieszka Misztal, prof. PP 

agnieszka.misztal@put.poznan.pl Podejście prewencyjne w zarządzaniu jakością 

4 Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk edwin.tytyk@put.poznan.pl Projektowanie ergonomiczne w rozwiązywaniu problemów współczesnych organizacji 

5 dr hab. inż.  

Katarzyna Grzybowska, prof. PP 

katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl Analiza, ocena I możliwości poprawy procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i 

łańcuchu dostaw z uwzględnieniem współczesnych wyzwań (Przemysł 4.0, 

zrównoważony rozwój, zielony ład) 

6 dr hab. Joanna Sadłowska-

Wrzesińska, prof. PP  

joanna.sadlowska-

wrzesinska@put.poznan.pl 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacjach dotkniętych kryzysem 

7 dr hab. inż.  

Beata Mrugalska 

beata.mrugalska@put.poznan.pl Czynnik ludzki w nowoczesnych koncepcjach zarządzania bezpieczeństwem 

organizacji 
8 dr hab. inż.  

Magdalena Wyrwicka, prof. PP   

magdalena.wyrwicka@put.poznan.pl Endogeniczne przesłanki rozwoju przedsiębiorstwa 

9 Prof. dr hab.  

Teresa Łuczka 

teresa.luczka@put.poznan.pl Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 

10 dr hab. inż.  

Ewa Więcek-Janka 

ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl Wybrane zastosowania teorii systemów szarych oraz klasycznych metod ilościowych w 

naukach o zarządzaniu i jakości 

11 dr hab. inż.  

Małgorzata Jasiulewicz-

Kaczmarek, prof. PP  

malgorzata.jasiulewicz-

kaczmarek@put.poznan.pl 

Koncepcje, metody I technologie wspierające realizację strategii zrównoważonego 

rozwoju 

12 dr hab. inż.  

Łukasz Hadaś, prof. PP 

lukasz.hadas@put.poznan.pl Reorganizacja systemów produkcyjno-logistycznych z wykorzystaniem narzędzi Lean 

Management oraz Przemysłu 4.0  

13 Prof. dr hab. inż.  

Marek Fertsch 

marek.fertsch@put.poznan.pl Aktualne problemy logistyki i zarządzania produkcją 

14 dr hab. inż.  

Piotr Cyplik, prof. PP 

piotr.cyplik@put.poznan.pl Metody i narzędzia logistyki 4.0 

15 dr hab.  

Marek Szczepański, prof. PP 

marek.szczepanski@put.poznan.pl Problematyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem 

operacyjnym i finansowym oraz zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa 
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STUDIA STACJONARNE 

prowadzone w j. angielskim  

kierunke: Engineering management, ścieżka kształcenia: Managing enterprise of the future 

 kierunek: Logistyka, ścieżka kształcenia: Logistics systems 

 

No. Name/surname e-mail Diploma Seminar 

1 Prof. dr hab. inż. 

Leszek Pacholski 

leszek.pacholski@put.poznan.pl From INDUSTRY 3.0 to INDUSTRY 4.0 

2 Prof. dr hab. inż.  

Stefan Trzcieliński 

stefan.trzcielinski@put.poznan.pl Business environment, opportunity recognition, Lean and Agile Management and 

Industry 4.0  

3 dr hab. inż.  

Agnieszka Stachowiak 

agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl Contemporary challenges for production and management 

4 dr hab. inż. Paulina Golińska-

Dawson 

paulina.golinska@put.poznan.pl Sustainability and Circular Economy in the logistics, supply chain management 

and production management 

5 dr Jussi Kantola, prof. PP jussi.kantola@put.poznan.pl Industry 4.0 and beyond, e.g. digitalization, digital operations, management, HR / 

resources, information systems, smart factory and production, AI, IoT, machine 

learning 

6 Prof. Dominique Besson dominique.besson@put.poznan.pl Research on conflicts in agile enterprises 
7 dr hab. rer nat.  

Gerhard Weber, prof. PP 

gerhard.weber@put.poznan.pl Operational Research in "Generalized Space-time" 
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STUDIA NIESTACJONARNE 

Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania  

 

 

Lp. Imię i nazwisko Kontakt do promotora  Temat seminarium dyplomowego 

1 dr hab. inż.  

Joanna Kałkowska, prof. PP  

joanna.kalkowska@put.poznan.pl Zarządzanie przedsiębiorstwem w przemyśle 4.0 

2 dr hab. inż.  

Małgorzata Sławińska, prof. PP  

malgorzata.slawinska@put.poznan.pl Współczesne metody inżynierii zarządzania w bezpieczeństwie pracy 

i w doskonaleniu systemów jakości 

3 dr hab. inż.  

Paweł Pawlewski,prof. PP 

pawel.pawlewski@put.poznan.pl Technologie Przemysłu 4.0 - IoT (internet Rzeczy) oraz Digital Twin w 

projektowaniu i zarządzaniu intralogistyka 

4 Prof. dr hab. inż. Józef Frąś jozef.fras@put.poznan.pl Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością, szczególnie w obszarze logistyki, 

transportu i spedycji. 

5 dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, 
prof. PP 

arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl Zarządzanie finansami organizacji w konkurencyjnej gospodarce 

6 dr hab. inż. Józef Gruszka,  

prof. PP 

jozef.gruszka@put.poznan.pl Procesowe zarządzanie jakością 

7 dr hab. inż. Jacek Żak, prof. PP jacek.zak@put.poznan.pl Zarządzanie w transporcie i logistyce (Obszar badawczy: Modelowanie, analiza, 

optymalizacja i wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce). 

 


