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Zakres tematyczny 

seminarium 

Tematem seminarium jest szeroko rozumiane zarządzanie  

w branży mody, w tym: zarządzanie marką oraz zarządzanie 

mediami modowymi. Punktem odniesienia jest teoria mody. Prace 

mogą również dotyczyć stosowanych w branży mody narzędzi 

marketingowych. 

 

Zakres tematyczny: 

 

• Metafory mody 

• Działania marketingowe w ramach rynku mody 

• Specyfika produktu na rynku mody (zarządzanie 

łańcuchem dostaw, zarządzanie jakością produktu) 

• Studia przypadków marek modowych 

• Rola brandingu w branży mody 

• Przemiany rynku mody na świecie i w Polsce 

• Zarządzanie wizerunkiem marek modowych  

w mediach społecznościowych 

• Zarządzanie dziedzictwem w kontekście mody (wystawy 

muzealne, dziedzictwo marek luksusowych) 

• Zrównoważony rozwój marek modowych (greenwashing, 

regulacje prawne, certyfikacja) 

• Współpraca marek modowych z mediami 

• Rola mediów społecznościowych  

w rozprzestrzenianiu się trendów 

• Zarządzanie trendami (trend forecasting) 

• Dress code w organizacjach jako element kultury 

organizacyjnej 

• Media modowe 

 

UWAGA: Konieczne jest osadzenie metodologiczne pracy  

w naukach o zarządzaniu i jakości!  

 



Nie stosujemy metod ankietowych. Dopuszczalne są metody 

jakościowe takie jak: wywiady etnograficzne, zogniskowane 

wywiady grupowe, analiza treści, studia przypadków, collage 

narracyjny itd. 

 

Nie badamy wizerunku kobiet i mężczyzn w reklamie. 

 

Wymagana jest obecność na seminarium oraz realizacja kolejnych 

etapów pracy w następującym trybie: 

 

I semestr: 

 

• Omówienie zasad pisania prac naukowych (poszukiwanie 

literatury, formułowanie problemu badawczego, zasady 

tworzenia przypisów) 

• Opracowanie konspektu pracy oraz tła teoretycznego 

(warunkiem zaliczenia jest przekazanie konspektu pracy  

i tła teoretycznego do końca czerwca 2023) 

• Zreferowanie jednego tekstu związanego z problematyką 

pracy (artykułu, książki, rozdziału pracy zbiorowej itd.) 

• Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona  

w trakcie pierwszego semestru 

 

II semestr: 

 

• Konsultacje indywidualne w godzinach seminarium 

(minimum dwa razy w semestrze) 

• Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy (warunkiem 

uzyskania zaliczenia jest przekazanie pierwszego rozdziału 

pracy oraz koncepcji drugiego rozdziału do końca stycznia 

2024 roku) 

 

III semestr: 

 

• Konsultacje indywidualne w godzinach seminarium 

(obecność minimum dwa razy w semestrze) 



• Przygotowanie trzeciego rozdziału pracy (warunkiem 

uzyskania zaliczenia jest przekazanie całej pracy do końca 

maja 2024 roku) 
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Przykładowe tytuły prac,  

w tym zrealizowane w latach 

ubiegłych 

 

Ewentualne uwagi   

 


