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Ogłoszenia E-sport 

 

Drodzy studenci,  

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 maja 2023 roku 

 Dziekanat będzie czynny do godziny 14:00.  

Za utrudnienia przepraszamy. 
 

UWAGA STUDENCI! 

4 czerwca 2023 r. w Sali nr 1, od 13:25 do 14:55 będzie miał dyżur dr F. Stokowski  

 

 

 

UWAGA STUDENCI II ROKU – STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE!  

Zgodnie z decyzją Pana Dziekana mgr Mariusza Baeckera prosimy o zapoznanie się z tematyką prac dyplomowych 
proponowanych przez poszczególnych promotorów. Zapisy do promotorów będą odbywały się w następujący sposób:  

DLA STUDIÓW STACJONARNYCH - wyłącznie osobiście, w Dziekanacie, w godzinach 8:00-15:00. Po zapisie,                                   
w Dziekanacie WSKFiT należy pobrać Kartę ewidencyjną pracy dyplomowej i z tą kartą zgłosić się do wybranego 
promotora, który powinien wpisać Państwa na listę. Podpisane przez promotora karty ewidencyjne pracy 
dyplomowej należy złożyć w dziekanacie do dnia 25 czerwca 2023 r. 

DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH - wyłącznie telefonicznie, pod numerem 22 759 55 Dziekanat. Po zapisie,                               
w Dziekanacie należy samodzielnie skontaktować się z wybranym promotorem emaliowo i ustalić roboczy temat pracy. 
Nazwisko studenta i promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać mailowo na adres dziekanat@wskfit.pl 
do 25 czerwca 2023 r. 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Pana Dziekana. Poniżej 
znajduje się lista promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne osoby 
mogą przyjąć. 

UWAGA - to nie są gotowe tematy!  

L.P. PROMOTOR 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

LIMIT MIEJSC ZAGADNIENIA 

1.  

DR NATALIA 

KOPERSKA  

 

natalia@koperska.pro  

Stacjonarne: 5  

 

Niestacjonarne: 5 

1. Przywództwo w sporcie. 
2. Radzenie sobie ze stresem w sporcie. 
3. Psychologiczne determinanty efektywności sportowej. 
4. Psychologiczne aspekty aktywności fizycznej. 
5. Związek pomiędzy aktywnością fizyczna a dobrostanem 

psychicznym człowieka. 
6. Zastosowanie nowych technologii (gry komputerowe, VR itp)                

w treningu sportowym i w treningu mentalnym.  
7. Psychologia e-sportu. 

mailto:natalia@koperska.pro
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2.  

DR AGATA 

PAWŁOWSKA 

 

a.pawlowska@aurora

consulting.pl  

Stacjonarne: 10 

 

Niestacjonarne: 5 

1. Subskrypcje jako model biznesowy. 

2. Media społecznościowe i ich znaczenie w zachowaniach 
nabywców. 

3. Marketing wartości. 
4. Współczesne modele biznesowe. 
5. Współtworzenie wartości w marketingu – na przykładzie 

wybranego przedsiębiorstwa. 
6. E-marketing – współczesne trendy (strategia, planowanie, 

praktyka). 
7. Zarządzanie marketingowe (zarządzanie wizerunkiem firmy/ 

zarządzanie marką) 
8. Strategie marketingowe przedsiębiorstw 
9. Efektywny content marketing. / Content marketing jako 

skuteczna forma marketingu internetowego. 
10. E – commerce. 

3.  

DR ARTUR 

PIĄTKOWSKI  

 

apiatkowski@wz.uw.

edu.pl  

Stacjonarne: 10 

 

Niestacjonarne: 5 

1. Analiza wybranych problemów organizacyjnych oraz 
propozycje ich rozwiązań na przykładzie rzeczywistych 
organizacji gospodarczych. 

2. Szeroko pojmowana teoria organizacji i zarządzania                        
w kontekście innowacyjnego otoczenia gospodarczego                    
w myśl zasady: klasyczne teorie – współczesne problemy. 

3. Wykorzystanie metody studium przypadku (case study 
analysis) do analizy wybranej firmy wraz z propozycjami 
usprawnienia jej modelu biznesowego. 

4. Wykorzystanie określonych innowacji organizacyjnych                   
do usprawnienia modelu biznesowego badanej firmy. 

Przykładowe tematy prac: 

o „Zarządzanie zwrotami z wykorzystaniem aplikacji webowej 
MAB (measure and buy) na przykładzie organizacji LPP” 

o „Zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem 
technologii blockchain na przykładzie firmy Ve Chain” 

o „Analiza i usprawnienie systemu logistycznego  na przykładzie 
przedsiębiorstwa Amazon” 

o „Analiza, ocena oraz usprawnienie systemu motywowania 
pracowników w przedsiębiorstwie X” 

o „Praktyczne wykorzystanie modeli zarządzania odpadami                      
na przykładzie organizacji BYŚ” 

o „Zastosowanie technologii NFC w magazynie 
przedsiębiorstwa produkcyjnego X”. 

o „System zarządzania na przykładzie grupy kapitałowej                
CD Projekt S.A.” 

4.  

DR JACEK 

MARKOWSKI  

 

markowski@markows

kilaw.com  

Stacjonarne: 7  

 

Niestacjonarne: 3 

 

1. Przedsiębiorstwo w Metaverse 
2. Stosowanie AI w organizacji (e-sportowej) 
3. Zarządzanie organizacją e-sportową 
4. Zarządzanie innowacyjną organizacją 
5. Zarządzanie karierą e-sportowca 
6. Ekosystem e-sportu a zarządzanie 
7. Ekosystem gamedev a zarządzanie 
8. Proces tworzenia gier komputerowych 
9. Social media marketing  
10. Zawód content creator/streamer 
11. Własności intelektualna w zarządzanym przedsiębiorstwie 
12. Granice wolności słowa w Internecie 

mailto:a.pawlowska@auroraconsulting.pl
mailto:a.pawlowska@auroraconsulting.pl
mailto:apiatkowski@wz.uw.edu.pl
mailto:apiatkowski@wz.uw.edu.pl
mailto:markowski@markowskilaw.com
mailto:markowski@markowskilaw.com
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5.  

DR HAB. STANISŁAW 

ŁOBEJKO 

 

slobej@gmail.com  

Stacjonarne: 8  

 

Niestacjonarne: 2 

1. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Strategie 
rozwoju. 

2. Nowoczesne technologie i ich wykorzystanie w firmie.                 
E-biznes, platformy cyfrowe. 

3. Innowacyjność gospodarki i przedsiębiorstw.  
4. Zarządzanie wiedzą i innowacją. 
5. Systemy informacyjne w zarządzaniu. 
6. Metody badania rynku. 
7. Prognozowanie ekonomiczne. 
8. Cyfryzacja gospodarki - przemysł 4.0 
9. Cyfrowe ekosystemy i modele biznesowe. 
10. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

Harmonogram przyjęć Dziekanatu 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

oraz  

Wydziału Administracji 

 
 WTOREK   – 08.00 – 16.00 

 ŚRODA              – 08.00 – 16.00 

 CZWARTEK        – 08.00 – 16.00 

 PIĄTEK              – 08.00 – 16.00 

 SOBOTA      – 08.00 – 16.00 

Godziny przyjęć studentów przez Pana Dziekana WYDZIAŁU ADMINISTRACJI 

Mgr Mariusza Baeckera : 

 WTOREK           – 10.00 – 13.00 

 CZWARTEK  – 10.00 – 13.00  

mailto:slobej@gmail.com

