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- Problematyka zajęć, prac dok. i metody 
badawcze w naukach o zarządzaniu

- Inne aktywności na studiach
- Rezultaty studiów



TEMATYKA ZAJĘĆ - ZARZĄDZANIE

1/ Wiedza szczegółowa z dyscypliny „Nauki o 

zarządzaniu”: Np. Teorie zarządzania, Strategie 

marketingowe na rynku międzynarodowym, Zarządzanie 

innowacjami oraz projektami unijnymi.

2/ Kierunki badań w tych dziedzinach

3/ Metody badań ilościowych i jakościowych,

Wykorzystanie programów komputerowych w analizie 
danych

Znani specjaliści

Popularni wykładowcy SGH



PROBLEMATYKA BADAŃ

Oczekiwania uczestników........................?

• Współpraca przedsiębiorstw, relacje sieciowe,

• Zarządzanie łańcuchem dostaw,

• Zarządzanie międzynarodowe, internacjonalizacja,

• Marketing międzynarodowy, marketing międzykulturowy,

• Wpływ uwarunkowań kulturowych na zarządzanie,

• Społeczna odpowiedzialność biznesu,

• Zarządzanie zasobami ludzkimi,

• Konkurencyjność a etyka biznesu międzynarodowego,

• Nowe technologie marketingowe........................



METODY BADAWCZE -
ZARZĄDZANIE
Desk research: np. dokumenty strategiczne (strategie 
rozwoju, promocji, misje, wizje, programy jednostek 
samorządu ter.), dane makroekonomiczne

Ilościowe: CATI, CAPI, CAWI, PAPI

w tym np. problematyka marketingu: segmentacja 
i badania wizerunku, satysfakcji klientów

Jakościowe: 

Studia przypadków

FGI, IDI, on-line



• Wywiady indywidualne

z pracownikami 9 firm z 3 krajów

• Nowa koncepcja 

Marketingu przedsiębiorców

OBECNY PROJEKT INSTYTUTU MIĘDZ. 
ZARZĄDZANIA I MARKETINGU



PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
• Opracowanie artykułu naukowego 

i strategie publikacji



INNE AKTYWNOŚCI

Studia doktoranckie to nie tylko nauka, ale 

też.....................?

• Udział w zespołach badawczych, zebrania, 

wyjazdy,

• Kontakt ze studentami,

• Współpraca z przedsiębiorstwami, 

agencjami badawczymi



„NETWORKING”
• Portale: Research Gate, KPK....

• Szkolenia nt. grantów badawczych,

• Udział w seminariach, konferencjach,

• Pisanie wniosków konkursowych (Preludium, 

Etiuda, Konkursy Rektora, inne...)



REZULTATY
• Rozwój kariery naukowej,

• Rozwój kompetencji dydaktycznych, 

umiejętności pracy w zespole,

• Wiedza przydatna w pracy badawczej, 

w przedsiębiorstwach współpracujących 

z zagranicą, w administracji...



KORZYŚCI ZE STUDIÓW 
DOKTORANCKICH

• Środki na prowadzenie badań, udział w konferencjach 

(plus w Projektach naukowych - finansowanie publikacji, 

tłumaczenia, zakup literatury; sprzętu i oprogramowania)

• Urozmaicona praca łącząca szkolenie, obowiązki 

badawcze, dydaktyczne, 

• Dodatkowe wynagrodzenie (stypendia, udział w grantach)

• Poprawa umiejętności językowych (pisanie 

i przezentowanie w jęz. ang.)

• ...........



PODSUMOWANIE: PRZYKŁADOWE 
TEMATY OBRONIONYCH PRAC 

„Strategie marketingowe grup medialnych kształtujące przewagę 

konkurencyjną na rynku telewizyjnym”

„Determinanty organizacyjnych zachowań obywatelskich w polskich 

przedsiębiorstwach”

„Wpływ wprowadzenia opłat kongestyjnych za wjazd do centrum miasta 

na logistykę miejską” 

„The influence of cross cultural differences on the determinants of job 

satisfaction”

pl.123rf.com



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Pytania?

pl.123rf.com



ABSTRAKT
konferencyjny, do czasopisma, „extended abstract”...

Części:

• CEL BADAŃ-Purpose

• METODYKA BADAŃ-Design/methodology/approach

• WYNIKI-Findings

• WNIOSKI DLA PRAKTYKI-Practical implications

• OGRANICZENIA BADANIA - Research limitations

• „WARTOŚĆ DODANA” - Originality/value
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