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Prowadzenie: Dr Piotr Wachowiak – Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów  

 Dr Paweł Wyrozębski – Katedra Zarządzania Projektami  

8.50-9.00 Rejestracja Uczestników 

 
9.00 

 
Otwarcie seminarium 
prof. Ryszard Bartkowiak – Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów 
 

9.15 Pułapki w stosowaniu metod statystycznych w pracach badawczych 
prof. dr hab. Teresa Słaby – Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji  
 

Prezentacje wyników badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów  
– część I 

 
9.50 

 
Najczęściej stosowane dobre praktyki zarządzania projektami 
w organizacjach w Polsce  
dr Mateusz Juchniewicz – Katedra Zarządzania Projektami  
 

10.05 Analiza czynników kształtujących poziom zarządzania zasobami ludzkimi 
w projektach w Polsce 
mgr Witalij Metelski – stacjonarne studia doktoranckie  
 

10.20 Wpływ procesów demonopolizacji w transporcie miejskim na jakość usług 
dr Michał Wolański – Katedra Transportu 
 

10.35 Znaczenie czynnika czasu w transporcie pasażerskim 
mgr Adam Hoszman – stacjonarne studia doktoranckie 
 

10.50 Dekompozycja różnic w cyklu koniunkturalnym pomiędzy starymi 
i nowymi krajami UE 
dr Marcin Kolasa– Katedra Teorii Systemu Rynkowego 
 

11.10-11.40 Przerwa i I sesja plakatowa  



Prezentacje wyników badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów  
– część II 

 
11.40 

 
Zarządzanie przedsiębiorstwem podczas kryzysu - analiza empiryczna 
polskich przedsiębiorstw od roku 2008 
mgr Marcin Romanek – stacjonarne studia doktoranckie 
 

11.55 Regionalne potrzeby wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności 
w województwie mazowieckim i świętokrzyskim 
mgr Agata Rundo – stacjonarne studia doktoranckie 
 

12.10 Rola czynnika psychologicznego w zachowaniach przedsiębiorczych 
w okresie transformacji gospodarczej w kierunku gospodarki rynkowej 
w Europie Środkowej i Wschodniej 
mgr Rafał Osiński – stacjonarne studia doktoranckie 
 

12.25 Analiza systemów oceny projektów 
dr Mateusz Juchniewicz – Katedra Zarządzania Projektami 
mgr Paweł Krasuski – student SGH 
 

12.40 Ochrona i edukacja konsumenta na rynku kredytów hipotecznych 
w Polsce w świetle badań własnych 
mgr Anna Olejnik - niestacjonarne studia doktoranckie 
 

12.55-13.30 Przerwa i II sesja plakatowa  

 
13.30 

 
„NIE-rzetelności naukowe w ekonomii, finansach i zarządzaniu” 
dr hab. Marek  Wroński – Forum Akademickie, Członek Zespołu ds. Dobrych 
Praktyk Akademickich 
 

14.15 Badania młodych pracowników nauki – dobre praktyki 
PANEL DYSKUSYJNY 
prof. dr hab. Tomasz Szapiro – J. M. Rektor SGH 
prof. Marek Gruszczyński – Prorektor SGH ds. nauki i współpracy 
z zagranicą 
prof. Ryszard Bartkowiak – Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów 
dr Piotr Wachowiak – Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów 
 

15.00 Podsumowanie i zakończenie seminarium 

 



 

Prezentacje wyników badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów  
– sesja plakatowa 

 
Analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami w organizacjach dostarczających 
pomoc krajom rozwijającym się  
mgr Witalij Metelski – stacjonarne studia doktoranckie 

Analiza czynników kształtujących poziom zarządzania komunikacją w projektach 
w Polsce  
mgr Witalij Metelski – stacjonarne studia doktoranckie 
mgr Katarzyna Kandefer-Winter - niestacjonarne studia doktoranckie 

Znaczenie biura zarządzania projektami (PMO) dla integracji wiedzy projektowej 
w organizacji  
dr Paweł Wyrozębski – Katedra Zarządzania Projektami  

Analiza praktyk z zakresu zarządzania jakością projektu w organizacjach w Polsce – 
wyniki badań 
dr Mateusz Juchniewicz – Katedra Zarządzania Projektami  

Jakość kształcenia postrzegana przez studentów na przykładzie uczelni publicznej  
mgr inż. Agnieszka Dudziak – niestacjonarne studia doktoranckie 

Zasady zarządzania komunikacją kryzysową w mediach społecznościowych 
dr Justyna Szumniak-Samolej – Katedra Teorii Zarządzania  
dr Katarzyna Bachnik – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Otwarta innowacyjność – nowe szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw. Studium 
przypadku 
dr Maria Roszkowska-Śliż – stacjonarne studia doktoranckie 

Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych na przykładzie sektora Transport 
i Gospodarka Magazynowa - wyniki badań 
mgr inż. Joanna Rudzińska – niestacjonarne studia doktoranckie 

Ekonomiczne przesłanki poddania państw jurysdykcji obowiązkowej w zakresie obsługi 
długu publicznego 
dr Marcin Menkes – Katedra Prawa Gospodarczego 

Wstęp do przeglądu wybranych teorii geopolitycznych z punktu widzenia teorii 
uzależnień 
mgr Anna Murawska – niestacjonarne studia doktoranckie 

Value of financial and non-financial benefits of an infrastructure project in a feasibility 
study – empirical analysis of users’ preference 
dr Bartłomiej Gorlewski – Katedra Transportu  

Porównanie metod: regresji logistycznej i analizy przetrwania w modelach ryzyka 
kredytowego 
dr Anna Matuszyk – Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych 

 


