
 

 KIERUNEK  

 

ZARZĄDZANIE  
 

 

Specjalności: 

 

 - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, 

-  Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych,  

   turystyce i mediach, 

 - Zarządzanie finansowe, 

 - Zarządzanie przedsiębiorstwem, 

 - Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
 

Prezentacje 

 

SYLWETEK PRMOTORÓW 

ZAKRESU SPECJALIZACJI NAUKOWO – BADAWCZEJ 

PRZYKŁADOWYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH 

 
 



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab. Krystyna 

Śliwińska

Marketing, ekonomika konsumpcji, polityka 

rynkowa, polityka Ŝywnościowa. 

1. Strategia marketingowa firmy (gminy) X.

2. Strategia wprowadzania produktu na rynek X.

3. Reklama telewizyjna jako proces informacyjny i nakłaniający.

4. Zachowania konsumentów na rynku X.

2
Prof. zw. dr hab. Ewa 

KieŜel

Konsumpcja i jej determinanty, 

zachowania konsumentów – 

uwarunkowania, racjonalność, 
zróŜnicowania, ochrona interesów 

konsumenta oraz marketingowa 

działalność przedsiębiorstw a zachowania 

konsumentów

 1. Zachowania  konsumentów  na rynku  samochodów (a takŜe na 

innych rynkach: Ŝywności, dóbr trwałych, usług itp.).

2. Rola  informacji  rynkowej  w procesach  decyzyjnych  

konsumenta.

3. Oddziaływanie reklamy na decyzje rynkowe konsumentów (z 

uwzględnieniem róŜnych czynników i róŜnych grup konsumentów).

4. Marketing mix w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie 

wybranego podmiotu.

3 Dr Mirosław Pacut 

Marketing, zachowania konsumentów na 

rynku, marketing organizacji non profit, 

komunikacja marketingowa, badania 

rynkowe i marketingowe

1. Dystrybucja fizyczna jako element generowania przewagi 

konkurencyjnej

na przykładzie PKN Orlen S.A.

2. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji 

marketingowej na

przykładzie Vattenfall Sales Poland.

3. Preferencje konsumentów na rynku samochodów osobowych.

4. Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej.

specjalność: MARKETING NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1 Dr Małgorzata KieŜel
Zarządzanie marketingowe, komunikacja 

marketingowa w bankowości i usługach.

1.  Zintegrowana komunikacja marketingowa w banku detalicznym.

2. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na przykładzie 

rynku X.

3. Jakość oferty i obsługi w bankach detalicznych oraz jej wpływ na 

decyzje nabywców (na przykładzie banku X).

4. Działalność reklamowa przedsiębiorstwa medialnego na 

przykładzie firmy X.

5. Działalność marketingowa na rynku usług turystycznych na 

przykładzie biura podróŜy.

2 Dr Izabela Sztangret

Zarządzanie marketingowe, komunikacja 

marketingowa w sektorach produktów 

komputerowych 

1. Marketingowe profile strategiczne przedsiębiorstw sektora (np. 

komputerowego, telekomunikacyjnego, medialnego, usług 

turystycznych np.).

2.  Strategie komunikacji na rynku klientów (indywidualnych, 

przedsiębiorstw).

3.  Zarządzanie wizerunkiem gminy, na przykładzie X.

4. Negocjacje w systemie działań marketingowych, na przykładzie 

X.

specjalność: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH PROFESJONALNYCH, TURYSTYCE I 

MEDIACH



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab.Barbara 

Woźniak-Sobczak

Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, 

strategiczne zarządzanie wartością, 

controlling w zarządzaniu kapitałem, 

zarządzanie inwestycjami.

1. Strategiczny controlling wartości.

2. Controlling w obszarze płynności finansowej.

3. Analiza obszarów kreowania Cash flow.

4. Instrumenty finansowe zarządzania wartością.

2
Prof. UE dr hab. Adam 

Samborski

Finanse przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo 

bankowe, rynki i instrumenty finansowe, 

zarządzanie podatkami, ład korporacyjny 

(corporate governance), zarządzanie 

projektami

1. BudŜetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

2. Globalizacja giełd papierów wartościowych.

3. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce gospodarczej 

banku komercyjnego.

4. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia 

krajów europejskich.

3
Prof. UE dr hab. Paweł 

Kosiń

Analiza ekonomiczno – finansowa, 

procesy restrukturyzacji,  controlling, 

zarządzanie projektami. 

1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Wirtualne oblicze prosumeryzmu: przykład telewizyjnych 

kanałów informacyjnych.

3. Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa na 

przykładzie sektora energetycznego.

4. Zarządzanie inwestycjami w dzieła sztuki i antyki.

5. Teoria zarządzania projektami a  przygotowania do EURO 2012 

w Polsce.

4 Dr Anna Kwiecień

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 

wartości niematerialne w 

przedsiębiorstwie, analiza ekonomiczno 

finansowa przedsiębiorstwa.

1. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej 

przedsiębiorstwa.

2. Wizerunek i reputacja jako determinanty wartości 

przedsiębiorstwa.

3. Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa.

4. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.

specjalność: ZARZĄDZANIE FINANSOWE



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab. Jerzy 

Rokita

Zarządzanie strategiczne – metody 

budowania przewagi konkurencyjnej, 

metody analizy strategicznej, finansowe 

aspekty zarządzania strategicznego, 

procesy globalizacji, zarządzanie 

przedsiębiorstwami międzynarodowymi.

1.  Analiza  finansów przedsiębiorstwa.

2. Analiza zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału w spółce 

giełdowej.

3. Analiza interesariuszy spółki giełdowej.

4. Outsourcing jako metoda obniŜania kosztów przedsiębiorstwa.

5. Analiza przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

2 Dr Agnieszka Dziubińska 

Zarządzanie strategiczne i operacyjne w 

przedsiębiorstwie, strategie 

przedsiębiorstw międzynarodowych, 

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 

controlling w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. 

1. Konkurowanie w skali światowej. 

2. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw.

3. Analiza i ocena strategii finansowej przedsiębiorstw. 

4. Ocena wybranych elementów systemu controllingu 

przedsiębiorstwa. 

3 Dr Marcin Komańda

Zarządzanie strategiczne i operacyjne, 

analiza ekonomiczno-finansowa 

przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą i 

uczenie się organizacji, odpowiedzialność 
społeczna przedsiębiorstwa i nadzór 

korporacyjny.

1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Globalny biznes i kultura: wyzwania dla zarządzania 

strategicznego.

3. Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa: 

teoria i praktyka.

4. Zarządzanie inwestycjami w dzieła sztuki i antyki.

5. Przedsiębiorczość a media społecznościowe.

specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM



4 Dr Patrycja Klimas

Analiza strategiczna organizacji, strategie 

konkurencji i współdziałania, współczesne 

metody zarządzania przedsiębiorstwem, 

zarządzanie w biznesie 

międzynarodowym.

1. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa wysokiej-technologii 

(np.

motoryzacyjnego, lotniczego, ICT, farmaceutycznego, 

nanotechnologicznego etc.)

2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa funkcjonującego w 

sektorze kreatywnym (np. w sektorze telewizyjnym, radiowym, 

rozrywkowym)

3. Organizacja i zarządzanie procesem współpracy 

międzyorganizacyjnej

4. Mechanizmy funkcjonowania sieci międzyorganizacyjnych

5. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w świetle 

uwarunkowań kulturowych

6. Ocena korzyści i niekorzyści wybranej formy współdziałania

międzyorganizacyjnego

7. Nowoczesne metody i instrumenty zarządzania innowacyjnym 

przedsiębiorstwem

5 Dr Tomasz Papaj

Zarządzanie jakością, międzynarodowe 

standardy jakości w organizacjach 

biznesowych i publicznych, zarządzanie 

organizacjami publicznymi, 

e-administracja, funkcjonowanie 

organizacji non-profit.

1. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością 

według normy ISO 9001 na przykładzie wybranej organizacji. 

2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 

27001 na przykładzie wybranej organizacji.   

3. Zastosowanie New Public Management na przykładzie wybranej 

organizacji publicznej.  

4. CAF jako metoda samooceny w wybranej organizacji publicznej.

5. Dojrzałość e-usług publicznych na przykładzie wybranej instytucji 

administracji publicznej.

6. Standardy funkcjonowania organizacji non-profit na przykładzie 

organizacji X.



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1 Dr GraŜyna Królik

Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

zachowania ludzi w organizacji, 

komunikacja interpersonalna.

1. Komunikowanie się w firmie.X2. Etyka w biznesie.                                                                                       

3. Motywowanie pracowników.

4. Systemy ocen pracowniczych.

5. System szkoleń pracowniczych.

6. Negocjacje w biznesie.

7. System rekrutacji i selekcji pracowników.

8. Zarządzanie konfliktem.

9. Kultura organizacyjna.

10. Kreatywność w organizacji.

2 Dr Monika Rutkowska

Zarządzanie karierą zawodową (wymiar 

indywidualny i organizacyjny), zarządzanie 

kompetencjami zawodowymi, audyt 

personalny (kompetencyjny), 

motywowanie pracowników, rozwój 

zasobów ludzkich (HRD), szkolenie i 

doskonalenie pracowników.

1. Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji w firmie X.

2. Badanie stylów kierowania w kontekście kształtowania 

stosunków międzyludzkich.

3. Ocena systemu motywacji do pracy w organizacji non-profit.

4. Zarządzanie karierą zawodową we współczesnych 

organizacjach.                     

5. Koncepcja wspierania równowagi między pracą a Ŝyciem.                     

6. Badanie satysfakcji z pracy pracowników w firmie X.                     

7. Szkolenie personelu jako czynnik wpływający na doskonalenie 

pracowników.

specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


