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Wprowadzenie

W ostatnich latach Nauki o Zarządzaniu stały się dyscypliną w dużym stopniu 
rozproszoną publikacyjnie. Obok poprawnych pod względem metodologicznym 
artykułów i monogra>i pojawiają się opracowania, w których wskazuje się na możli-
wość zarządzania praktycznie wszystkim: reputacją, samym sobą, a nawet systemami 
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1 Artykuł powstał na bazie prac Zespołu ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu, powo-
łanego z inicjatywy prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji 
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W skład Zespołu weszli: prof. dr hab. Szymon Cyfert – przewodniczący, 
dr hab. Wojciech Dyduch, prof. UE, dr hab. Dominika Latusek -Jurczak, prof. ALK, dr hab. Jerzy Niemczyk, 
prof. UE oraz dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH. Wyniki prac Zespołu były dwukrotnie poddane dyskusji 
na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Autorzy 
pragną w tym miejscu podziękować wszystkim Członkom Komitetu NOiZ PAN oraz specjalistom z poszcze-
gólnych subdyscyplin, z którymi konsultowali proponowane rozwiązania, za cenne uwagi i wskazówki.
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grzewczymi. Taki stan rzeczy, mylnie sugerujący łatwość, miękkość i szeroki zakres 
dyscypliny Nauk o Zarządzaniu, stwarza potencjalne przyzwolenie na nieograniczone 
kompilacje metodologiczne, czyniąc Nauki o Zarządzaniu szczególnie atrakcyjną 
dyscypliną naukową z perspektywy osób, których dorobek publikacyjny jest nie-
spójny.

Duże rozproszenie tematyczne publikacji wynika zarówno z braku wyraźnego 
odnoszenia się do właściwych Naukom o Zarządzaniu paradygmatów, jak też i z nie-
zbyt precyzyjnego osadzania prowadzonych rozważań w założeniach konkretnych 
teorii, braku wskazań na stosowne podejścia czy też koncepcje. Tymczasem należy 
pamiętać, że Nauki o Zarządzaniu, podobnie jak inne dyscypliny, podlegają metodo-
logicznemu rygorowi, zaś ich obszar i zakres tematyczny są ściśle określone przez wio-
dące teorie i koncepcje, których założenia są możliwe do empirycznej wery>kacji.

Celem niniejszego opracowania jest spojrzenie na treści i obszary dociekań Nauk 
o Zarządzaniu przez określenie podstawowych subdyscyplin oraz zde>niowanie 
zakresów tematycznych rozważań teoretycznych i badań prowadzonych w poszcze-
gólnych subdyscyplinach.

Punktem wyjścia w opracowaniu jest zaprezentowanie dotychczasowych podejść 
do określania subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu, wraz z pojawiającymi się na 
tym tle problemami i wyzwaniami. Następnie przedstawiono autorską propozycję 
Zespołu modelu podziału subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu wraz z zawartością 
tematyczną poszczególnych subdyscyplin. W końcowej części opracowania omówiono 
konstrukcję matrycy subdyscyplin wskazującej na sposoby alokacji prowadzonych 
badań w poszczególnych subdyscyplinach Nauk o Zarządzaniu.

Opracowanie, będące głosem w dyskusji nad przedmiotem badań prowadzonych 
w Naukach o Zarządzaniu, stanowi próbę uporządkowania dotychczasowego stanu 
wiedzy teoretycznej i dominujących praktyk.

Opracowanie skierowane jest do adeptów Nauk o Zarządzaniu znajdujących się 
na różnych etapach ścieżek rozwoju naukowego, z zamiarem pomocy w identy>kacji 
subdyscyplin, w jakich osadzony jest ich dorobek. Opracowanie stanowi też swoistego 
rodzaju „mapę” dla promotorów prac doktorskich realizowanych w obszarze Nauk 
o Zarządzaniu, tak aby mogli precyzyjnie wskazać podopiecznym subdyscypliny, 
w jakich tematycznie osadzone są ich prace. Wreszcie publikacja skierowana jest 
do praktyków zarządzania z zamiarem wskazania im ram i teoretycznych odniesień 
działań jaką podejmują w przedsiębiorstwach.
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1.  Dotychczasowe ujęcia subdyscyplin w Naukach 
o Zarządzaniu

Zarówno w Polsce, jak i na świecie brakuje powszechnie uznanej propozycji 
wyodrębniania poszczególnych subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu. Można 
wskazać na przynajmniej trzy grupy przyczyn takiego stanu rzeczy.

Po pierwsze, Nauki o Zarządzaniu są eklektyczne, łączą w sobie dorobek i tradycje 
wielu dziedzin nauk i zapożyczają z nich przydatne z własnej perspektywy badaw-
czej elementy. Interdyscyplinarność Nauk o Zarządzaniu wpływa na pojawianie 
się trudności w jednoznacznym klasy>kowaniu wielu przedsięwzięć badawczych; 
zwłaszcza że problemy praktyczne, którymi zajmują się Nauki o Zarządzaniu, są zło-
żone i niejednorodne.

Po drugie, Nauki o Zarządzaniu jako nauki utylitarne intensywnie rozwijają się 
i ewoluują w odpowiedzi na potrzeby praktyki, co przekłada się na ich większą dyna-
mikę w porównaniu do innych dziedzin nauki o ustalonych już tradycjach. W efekcie 
Nauki o Zarządzaniu są dyscypliną wciąż intensywnie zmieniającą się, w szybkim 
tempie włączającą nowe obszary zainteresowań, właśnie po to, aby móc jednocześnie 
zaspokajać potrzeby rozwijania teorii i rozwiązywania problemów praktyki.

Po trzecie, w Naukach o Zarządzaniu podejmuje się próby instytucjonalizacji, 
która jest niezbędna dla rozwoju dyscypliny – w tym sensie dookreślanie subdyscyplin 
wskazuje na „obszar zainteresowań” badaczy identy>kującymi się z nauką zarządza-
nia. W efekcie, w zależności od uwarunkowań środowiskowych, mogą wyłaniać się 
odmienne systematyki obszarów badawczych.

Warto zauważyć, że nie istnieje pełen konsensus wokół tego, w jaki sposób insty-
tucjonalizującą się dyscyplinę, nazywaną przez nas „Naukami o Zarządzaniu”, ter-
minologicznie określać. W dotychczasowym dorobku należy zwrócić uwagę na 
dwa konstytutywne dla niej pojęcia: pojęcie organizacji oraz pojęcie zarządzania, 
których próby de>niowania podjęto w Polsce już w ramach szkoły prakseologicz-
nej [3]. W literaturze przedmiotu można często spotkać się ze zbitką pojęciową 
„teoria organizacji i zarządzania”. W ujęciu, które zostało przyjęte w opracowaniu, 
Nauki o Zarządzaniu są terminem szerokim, opisującym także pole badawcze dla 
osób identy>kujących się z teorią organizacji. Przyjęte stanowisko wyrasta z tradycji 
prakseologicznej, gdzie zwraca się uwagę na praktyczne pożytki z teorii organizacji 
dla praktyki zarządzania [4].

Systematyzacji subdyscyplin Nauk o Zarządzaniu nie ułatwia fakt, że ich naturą 
jest wielopłaszczyznowość. Uznaje się w nich za prawomocne różne perspektywy 
poznawcze [2, 1], które są wobec siebie komplementarne, a nie konkurencyjne. 
Wielość dopuszczalnych stanowisk powoduje, że w ramach tych nauk funkcjonują 
jednocześnie różne porządki. Warto również dostrzec, że odmienne, choć częściowo 
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pokrywające się subdyscypliny, zostały wykształcone w ramach europejskiej i północ-
noamerykańskiej tradycji badawczej. Na przykład największe międzynarodowe stowa-
rzyszenia naukowe skupiające badaczy organizacji i zarządzania przyjęły „oddolny” 
mechanizm formowania się grup zainteresowań; w efekcie czego powstały niezwykle 
różnorodne sieci naukowców i ciągle wyłaniające się “subdyscypliny”. I tak, European 
Academy of Management ( EURAM), skupiająca badaczy z Europy, wyodrębniła 
„oddolnie” 14 strategic interest groups, European Group for Organization Studies 
ma obecnie 15 standing working groups, a największa, amerykańska Academy of 
Management – 25 divisions and interest groups. W tym kontekście wielość propozycji 
występująca w Polsce nie powinna dziwić, ponieważ stanowi ona odzwierciedlenie 
pluralistycznych propozycji i debat toczących się w innych krajach oraz na między-
narodowych formach naukowych.

W Polsce w ostatnich latach (ze względu na ograniczony charakter publikacji 
arbitralnie nie uwzględniamy historycznie debaty toczonej przed 2005 r.) szerszej 
dyskusji poddano dwie propozycje: jedną wypracowaną przez Komitet Nauk Ekono-
micznych PAN oraz drugą rozwijaną w ramach Zespołu Komitetu Nauk Organizacji 
i Zarządzania PAN, pracującego pod kierunkiem prof. Stanisława Sudoła.

Propozycja Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN została opracowana w wyniku 
konsultacji z przedstawicielami dyscyplin składających się na nauki ekonomiczne, 
w ramach których wyróżniono cztery obszary: Ekonomię, Nauki o Zarządzaniu, 
Finanse i Towaroznawstwo. W ujęciu wspomnianego Komitetu – Ekonomia okazała 
się najbardziej zróżnicowaną dziedziną, ze względu na wyróżnione subdyscypliny. 
Nauki o Zarządzaniu w tej propozycji składają się z pięciu subdyscyplin:

Metodologia zarządzania, n

Metody i instrumenty zarządzania, n

Zarządzanie strategiczne, n

Zarządzanie operacyjne, n

Zarządzanie zasobami, n

Informatyka Ekonomiczna. n

Celem działania Zespołu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN pod 
kierunkiem prof. Stanisława Sudoła było uporządkowanie „podstawowych pojęć, 
kategorii i terminów w naukach o zarządzaniu” [5]. Jednym z efektów prac Zespołu 
była propozycja ustanowienia „subdyscyplin, którymi są względnie trwałe specjalności 
badawcze” [5]. W efekcie prac zaproponowano dziesięć subdyscyplin:

Podstawowe teorie zarządzania, n

Zarządzanie publiczne, n

Zarządzanie strategiczne, n

Zarządzanie zasobami ludzkimi, n

Zarządzanie produkcją, n

Marketing, n
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Zarządzanie jakością, n

Logistykę, n

Zarządzanie projektami, n

Zarządzanie zasobami niematerialnymi. n

Przyjmując wspomniane tutaj propozycje jako źródło inspiracji, Zespół chciałby 
w kolejnej części zaproponować katalog subdyscyplin, który stanowi odbicie istnie-
jących obecnie w Polsce specjalizacji badawczych w obszarze Nauk o Zarządzaniu. 
Propozycja ta ma charakter porządkujący stan obecny, i w związku z tym uwzględnia 
aktualny stan i tendencje w rozwoju Nauk o Zarządzaniu. W miarę rozwoju dyscypliny 
powinna ona podlegać przeglądom i doskonaleniu. Jednocześnie pragniemy zazna-
czyć, że zamiarem Zespołu było nakreślenie granic subdyscyplin, przy zachowaniu 
założenia o inkluzywności całej dyscypliny.

2.  Model kategoryzacji subdyscyplin w Naukach 
o Zarządzaniu

Przeprowadzona w poprzednim punkcie analiza podejść do de>niowania subdy-
scyplin w Naukach o Zarządzaniu stanowi podstawę do sformułowania spostrzeżenia, 
iż ze względu na silne zróżnicowanie prac badawczych prowadzonych w Naukach 
o Zarządzaniu próba zaproponowania jednowymiarowego kryterium różnicującego 
poszczególne subdyscypliny jest skazana na niepowodzenie. Zastosowanie jedno-
wymiarowego kryterium, zasadzającego się na opisie wybranego fragmentu Nauk 
o Zarządzaniu, nie pozwala na pokazanie całego bogactwa i różnorodności dyscypliny. 
Dlatego też podejmując próbę wyodrębnienia subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu, 
Zespół zastosował podejście wielokryterialne, przyjmując jednocześnie założenie 
o konieczności wyodrębnienia wszystkich możliwych kategorii subdyscyplin bądź 
też wskazania kolejnego poziom kryteriów, w ramach każdego z przyjętych kryteriów. 
Przy konstrukcji modelu wykorzystano założenia podejścia diagnostycznego.

Zaproponowany przez Zespół model kategoryzacji subdyscyplin Nauk o Zarzą-
dzaniu został opracowany w oparciu o zastosowanie wielopoziomowej typologii, 
zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Jako podstawę kategoryzacji dyscypliny 
Nauki o Zarządzaniu przyjęto kryterium charakteru prowadzonych badań. Zasto-
sowanie powyższego kryterium pozwoliło na wyróżnienie dwóch podstawowych 
nurtów badawczych: teoretycznego oraz praktycznego. W ramach nurtu teoretycznego 
wyróżniono 3 subdyscypliny: Teorię organizacji i zarządzania; Metodologię Nauk 
o Zarządzaniu; oraz Studia krytyczne w Naukach o Zarządzaniu. W ramach nurtu 
praktycznego, ze względu na jego duże wewnętrzne zróżnicowanie, zastosowano dwa 
kolejne kryteria podziału:
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kryterium typów organizacji (wyróżniono 2 subdyscypliny: Zarządzanie organi- n

zacjami gospodarczymi; Zarządzanie publiczne i NGO);
kryterium poziomów zarządzania. n

Zastosowanie kryterium poziomów zarządzania pozwoliło wyróżnić trzy 
poziomy:

strategiczny (obejmujący 2 subdyscypliny: Zarządzanie strategiczne; Przedsię- n

biorczość);
operacyjny (obejmujący 7 subdyscyplin: Zarządzanie projektami; Zarządzanie  n

wiedzą i informacją; Zarządzanie procesami; Zarządzanie jakością; Wspomaganie 
decyzji menedżerskich; Zachowania organizacyjne; Zarządzanie innowacjami);
funkcjonalny (obejmujący 7 subdyscyplin: Zarządzanie logistyką; Zarządzanie  n

zasobami ludzkimi; Zarządzanie marketingiem; Zarządzanie produkcją i tech-
nologią; Zarządzanie >nansami przedsiębiorstw; Zarządzanie wartościami nie-
materialnymi; Zarządzanie usługami).
Łącznie wyróżniono więc 21 subdyscyplin (por. schemat 1).
Samo zde>niowanie subdyscyplin, bez wskazania ich zawartości, kreuje ograni-

czoną wartość dodaną. Dlatego w kolejnym kroku Zespół podjął próbę wskazania 
zakresów tematycznych teoretycznych rozważań i badań empirycznych prowadzonych 
w poszczególnych subdyscyplinach:
1. Zarządzanie strategiczne: Analiza strategiczna; Planowanie strategiczne; Realiza-

cja strategii; Kontrola strategiczna; Strategie i sposoby rozwoju, Konkurencyjność 
i jej źródła; Strategie umiędzynaradawiania w tym globalizacja; Nadzór korpora-
cyjny; Zarządzanie zmianą; Modele biznesowe (w tym e-biznes).

2. Przedsiębiorczość: Przedsiębiorczość indywidualna; Zachowania przedsiębiorcze; 
Przedsiębiorczość organizacyjna; Pomiar przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość 
technologiczna; Przedsiębiorczość społeczna.

3. Zarządzanie projektami: Cykl życia projektu; Metody i metodyki zarządzania 
projektami; Dojrzałość projektowa; Metody pomiaru efektywności procesów.

4. Zarządzanie wiedzą i informacją: Zasoby informacji i wiedzy; Kapitał intelektu-
alny; Strategie i modele zarządzania informacją, wiedzą i kapitałem intelektualnym; 
Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy; Wywiad gospodarczy; Zarządzanie 
wiedzą organizacyjną; Zarządzanie systemami informacyjnymi; Systemy komu-
nikacyjne w zarządzaniu; Projektowanie systemów informatycznych zarządzania; 
Zarządzanie i doskonalenie rozwiązań IT.

5. Zarządzanie procesami: Metody zarządzania procesami; Dojrzałość procesowa 
organizacji; Projektowanie architektury procesów; Modele referencyjne; Metody 
doskonalenia procesów; Struktury zarządzania procesami; Metody pomiaru 
efektywności procesów.
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Schemat 1. Klasyfikacja subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu

NurtNurt

Źródło: propozycja Zespołu ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu pod kierunkiem prof. Sz. Cyferta, w składzie: prof. Wojciech  
Dyduch, prof. Dominika Latusek -Jurczak, prof. Jerzy Niemczyk oraz prof. Agnieszka Sopińska.
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 6. Zarządzanie jakością: Znormalizowane systemy zarządzania; Techniki i metody 
doskonalenia jakości produktów i procesów; Rachunek kosztów jakości.

 7. Wspomaganie decyzji menedżerskich: Teoria decyzji; Proces podejmowania 
decyzji kierowniczych; Optymalizacja decyzji; Racjonalność decyzji; Zarządzanie 
elastycznością i ryzykiem.

 8. Zachowania organizacyjne: Charakterystyki uczestników organizacji; Procesy 
indywidualne; Procesy interpersonalne; Procesy grupowe i międzygrupowe; 
Zespoły w organizacjach; Uwarunkowania kontekstualne zachowań organiza-
cyjnych; Władza w organizacji; Style kierowania; Przywództwo.

 9. Zarządzanie innowacjami: Istota, typologia i źródła innowacji; Modele proce-
sów innowacyjnych; Modele zarządzania innowacjami; Otwarte innowacje i ich 
formy; Komercjalizacja innowacji.

10. Zarządzanie logistyką: Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie; Zarządzanie 
łańcuchem dostaw.

11. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Modele zarządzania zasobami ludzkimi; 
Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi; Efektywność zarządzania zasobami 
ludzkimi.

12. Zarządzanie marketingiem: Zachowania nabywców i konkurentów; Działania 
marketingowe; Efektywność działań marketingowych; Rozwój produktów i usług; 
Marketing sieciowy.

13. Zarządzanie produkcją i technologią: Zarządzanie działalnością operacyjną; 
Zarządzanie działalnością taktyczną; Metody produkcji; Postęp techniczny i orga-
nizacyjny; Specjalizacja, koncentracja i kooperacja przemysłowa; Zarządzanie 
badaniami i rozwojem.

14. Zarządzanie `nansami przedsiębiorstw: Zarządzenie majątkiem; Analiza 
>nansowa przedsiębiorstwa; Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa; 
Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa; Zarządzanie wynikiem 
>nansowym przedsiębiorstwa; Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Con-
trolling.

15. Zarządzanie wartościami niematerialnymi: Zaufanie w zarządzaniu; Sustaina-
bility; Zarządzanie własnością intelektualną; Kultura organizacyjna; Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

16. Zarządzanie usługami: Projektowanie usług; Kształtowanie relacji w zarządzaniu 
usługami; Modele organizacji usługowych; Kształtowanie wartości usług.

17. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi: Menedżeryzm; Formy 
organizacyjno -prawne działalności gospodarczej.

18. Zarządzanie publiczne i NGO: Zarządzanie w administracja rządowej; Zarzą-
dzanie w jednostkach samorządu terytorialnego; Zarządzanie w organiza-
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cjach pozarządowych; Instytucjonalne uwarunkowania praktyk zarządzania; 
Współpraca sektora publicznego z organizacjami gospodarczymi.

19. Teoria organizacji i zarządzania: Organizacja jako przedmiot badań; Zarzą-
dzanie jako przedmiot badań; Rozwój teorii organizacji i zarządzania; Relacje 
organizacyjne i międzyorganizacyjne; Cele organizacji; Funkcje zarządzania; 
Modele i typy organizacji; Struktury organizacyjne.

20. Metodologia Nauk o Zarządzaniu: Przedmiot metodologii Nauk o Zarządzaniu; 
Metody badawcze w Naukach o Zarządzaniu; Paradygmaty Nauk o Zarządza-
niu.

21. Studia krytyczne w Naukach o Zarządzaniu: Ekologiczny kontekst zarządzania; 
Etyczny kontekst zarządzania; Społeczny kontekst zarządzania; Studia kultu-
rowe; Perspektywy alternatywne w teorii organizacji i zarządzania; Orientacja 
pozytywna organizacji.

3.  Matryca subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu

Wskazane na schemacie 1 subdyscypliny zostały zgrupowane w kilku zbiorach. 
Na najwyższym poziomie ogólności zostały wymienione nurty: praktyczny i teore-
tyczny. I o ile w przypadku nurtu teoretycznego można mówić o pewnych obszarach 
wyraźnie domkniętych ze względu na specy>kę wiedzy w nich zawartej (teoria orga-
nizacji i zarządzania, metodologia Nauk o Zarządzaniu, studia krytyczne w naukach 
o zarządzaniu), o tyle w przypadku nurtu praktycznego pojawia się szczera chęć 
wyrażenia całej złożoności danej problematyki badawczej równocześnie w układzie 
kilku wymiarów. Na przykład dane zagadnienie zarządzania może być rozpatrywane 
zarówno z perspektywy strategicznej, operacyjnej, jak i funkcjonalnej. Powstaje 
w ten sposób matryca subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu w postaci trójwy-
miarowej kostki, gdzie każdy z wymiarów oznacza zbiory subdyscyplin z danego 
poziomu zarządzania (na poziomie strategicznym 2 subdyscypliny; na poziomie 
operacyjnym 7 subdyscyplin i na poziomie funkcjonalnym 7 subdyscyplin) 2*7*7 
(por. schemat 2).

Przykładowo, z perspektywy strategicznej, mamy możliwość prześledzenia 
poziomu strategicznego w przekroju funkcji, a następnie z perspektywy wiedzy 
właściwej dla poziomu operacyjnego.
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Schemat 2.  Matryca subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu w ujęciu trzech 
poziomów zarządzania (strategicznego, operacyjnego, funkcjonalnego)

Źródło: propozycja Zespołu ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu pod kierunkiem 
prof. Sz. Cyferta, w składzie: prof. Wojciech Dyduch, prof. Dominika Latusek -Jurczak, prof. Jerzy Niemczyk 
oraz prof. Agnieszka Sopińska.

Pozostaje jeszcze niemniej istotny problem wyróżnienia zarządzania organiza-
cjami gospodarczymi i zarządzania publicznego wraz z NGO. Mógłby to być czwarty 
wymiar, wprawdzie trudny do zobrazowania gra>cznego, ale w pełni uzasadniony. 
Bowiem w obu grupach tych organizacji mamy do czynienia z zarządzaniem stra-
tegicznym i przedsiębiorczością, a także zarządzaniem dezagregowanym według 
kryterium poziomu operacyjnego i poziomu funkcjonalnego. Na schemacie 2 jednak 
tego dodatkowego wymiaru nie uwzględniono, głównie ze względu na konieczność 
operowania w przestrzeni 3D już czterema wymiarami. Niemniej jednak należy 
założyć, że taka kostka może być z powodzeniem interpretowana jako przestrzeń 
Nauk o Zarządzaniu dla typu organizacji gospodarczych i w identycznej praktycznie 
postaci dla typu organizacji publicznych i NGO.

Przyjęcie formuły analizy w przestrzeni n-wymiarowej daje zdecydowanie więk-
sze możliwości odnalezienia się w skomplikowanej materii Nauk o Zarządzaniu 
przez zajmujących się tą dyscypliną wiedzy. Nie można i chyba wręcz nie powinno 
się ograniczać sposobu interpretacji schematu subdyscyplin tylko i wyłącznie do 
jednowymiarowej przestrzeni. Analiza obszarów wiedzy budujących dyscyplinę 
Nauk o Zarządzaniu według wielopłaszczyznowego schematu ma również walory 
kreatywne, właściwe dla analizy morfologicznej. Można w ten sposób twórczo tworzyć 
nowe przekroje analityczne, zastanawiać się nad nowymi perspektywami, a przede 
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wszystkim można holistycznie objąć prawie cały kontekst zarządzania. Ma to również 
ogromny walor praktyczny. Może służyć poszukiwaniu potencjalnych problemów 
mogących być przedmiotem analizy w pracach doktorskich.

Podsumowanie

Autorzy modelu są świadomi ograniczeń przedstawionej w opracowaniu pro-
pozycji. Z jednej strony, mogą pojawić się zarzuty pod adresem nadmiernego roz-
budowania liczby subdyscyplin. Z drugiej strony, mogą pojawić się głosy osób, 
których zainteresowania badawcze nie zostały w modelu uwzględnione, bądź nie 
zostały w należyty sposób dowartościowane. Członkowie Zespołu, konstruując model 
podziału subdyscyplin i dokonując ich klasy>kacji, dążyli do wyróżnienia możliwie 
jak najszerszego spektrum tematów badawczych ujętych w możliwie jak najbardziej 
syntetyczny sposób. Należy mieć też na względzie pewną „młodość” Nauk o Zarzą-
dzaniu i charakterystyczny dla takiego etapu burzliwy, dynamiczny rozwój. Dlatego 
przedstawioną w opracowaniu propozycję ujęcia subdyscyplin w Naukach o Zarzą-
dzaniu należy traktować jako pewną próbę porządkowania, na pewno nie wyczerpu-
jącą problemu, a raczej otwierającą dyskusję nad bogactwem i różnorodnością Nauk 
o Zarządzaniu. Z tej perspektywy dokonana przez Zespół operacjonalizacja każdej 
z subdyscyplin (zakresy tematyczne) może już dziś stanowić wytyczną pomagającą 
rozstrzygać spory związane  m. in. z przynależnością naukową prac badawczych pro-
wadzonych „na styku dyscyplin”.

Walorem zaprezentowanej powyżej klasy>kacji dyscypliny Nauki o Zarządzaniu 
jest jej otwartość nie tylko w aspekcie możliwości mody>kacji liczby i struktury sub-
dyscyplin w każdym z wymiarów, ale przede wszystkim możliwości tworzenia nowych 
wymiarów. Chociażby sprawą otwartą pozostaje kwestia uwzględnienia zjawiska 
wirtualizacji organizacji. W zaprezentowanej klasy>kacji problem ten został jedynie 
zasygnalizowany jako zakres tematyczny jednej z subdyscyplin (Modele biznesowe, 
w tym w e-biznes w subdyscyplinie Zarządzanie strategiczne). Jednak w przyszłości 
poziom wirtualizacji może stać się pełnoprawnym, kolejnym wymiarem kategoryzacji 
Nauk o Zarządzaniu, tworzącym docelowo 2 subdyscypliny: zarządzanie podmiotami 
wirtualnymi oraz zarządzanie podmiotami tradycyjnymi. W przedstawionej postaci 
klasy>kacja Nauk o Zarządzaniu stanowi fotogra>ę stanu obecnego i podstawę do 
dalszego jej doskonalenia w przyszłości w miarę rozwoju teorii i praktyki Nauk 
o Zarządzaniu.
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SUBDYSCYPLINY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU – LOGIKA 
WYODRĘBNIENIA, IDENTYFIKACJA MODELU KONCEPCYJNEGO 
ORAZ ZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest próba określenia treści i obszarów dociekań dyscypliny Nauki 

o Zarządzaniu przez wskazanie głównych subdyscyplin wraz z tematami badawczymi, jakie 

poszczególnym subdyscyplinom odpowiadają. Na początku prezentujemy dotychczasowe 

ujęcia subdyscyplin w naukach o zarządzaniu, wraz z pojawiającymi się na tym tle problemami 

i wyzwaniami. Następnie przedstawimy model wyłaniania subdyscyplin wraz z metodyką 

postępowania i logiką jego tworzenia. W rezultacie zostanie omówiona matryca poszcze-

gólnych subdyscyplin, a także zostanie określony tematyczny obszar każdej z nich.

Słowa kluczowe: Nauki o zarządzaniu, subdyscypliny, tematy 

badawcze w Naukach o Zarządzaniu


