
 

 KIERUNEK  

 

ZARZĄDZANIE  
 

 

Specjalności 

 

 - MenedŜerska, 

 - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych,  

  turystyce i mediach, 

 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi,  

 - Zarządzania zasobami ludzkimi, 

 - Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej 

 

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. Mariusz 

Bratnicki

 - Przedsiębiorczość organizacyjna

 - Zarządzanie strategiczne

 - Przedsiębiorcze uczenie się 

 - Strategie przedsiębiorczości

1. Social media a efektywność przedsiębiorstw

2. Ocena szkoleń pracowniczych pod kątem jakości obsługi klienta

3. Charakterystyka lidera projektu o zasięgu międzynarodowym i 

międzykulturowym

4. Ocena zarządzania kapitałem ludzkim

5. Motywowanie pracowników w organizacji

6. Diagnoza kultury organizacyjnej pod kątem twórczości

2
Prof. zw. dr hab. GraŜyna 

Gruszczyńska-Malec

 - Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 - Motywowanie personelu

 - Systemy wynagrodzeń
 - Metody wartościowania pracy 

1. Badanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi

2. Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji

3. Indentyfikacja kultury organizacyjnej

4. Ocena systemu motywacji do pracy w organizacji

3 Dr Janusz Marek

 - Analiza struktury organizacyjnej.

 - Metody i techniki zarządzania.

 - Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

 - Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 - Funkcjonowanie sektora MSP

1. Analiza struktury organizacyjnej firmy X

2. Koncepcja strategii rozwoju firmy X

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie X

4. Koncepcja biznes planu wybranej firmy

5. Analiza i ocena funkcjonowania małej firmy

4 Dr Krystyna Serafin

 - Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 - Zarządzanie organizacją.

 - Zarządzanie strategiczne.

 - MenedŜer we współczesnej organizacji. 

 - Społeczno – kulturowe obszary współczesnej 

organizacji. 

1. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie

2. Specyfika polityki personalnej w małej firmie 

3. Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej

4. Szkolenie formą inwestowania w pracownika

5. Role i umiejętności menedŜera we współczesnej organizacji.

6. Etyczne aspekty funkcjonowania współczesnej organizacji. Etyczny menedŜer. 

7. Kultura organizacyjna jako wyznacznik sukcesu organizacji.

8. Społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. 

5 Dr Minika Kulikowska-Pawlak

 - Przedsiębiorczość
 - Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

 - Finansowanie przedsiębiorczych przedsięwzięć
 - Zachowania przedsiębiorcze

 - Finansowanie przedsiębiorczych przedsięwzięć
 - Ocena zachowań przedsiębiorczych - studium przypadku

 - Analiza stylu zarządzania w badanej organizacji

-  Pomiar i ocena przedsiębiorczości organizacyjnej

specjalność: SPECJALNOŚĆ MENEDśERSKA



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab. Leszek 

śabiński

 - Marketing, zarządzanie marketingowe, 

marketing strategiczny, globalny i relacji, teoria 

rynku i marketingu, metodologia naukowych 

badań biznesu i marketingu, polityka i gospodarka 

turystyczna

1. Strategie marketingowe przedsiębiorstw turystycznych, biznesu kultury

2. Plan marketingowy komercyjnej stacji radiowej/telewizyjnej (na wybranych 

przykładach)

3. Planowanie marketingowe w firmie hotelarskiej-metody, zastosowania 

4. Marketing  muzeów o zasięgu ponadregionalnym (na wybranych przykładach)

2 Dr hab. Marek Drzazga
 - Marketing/ komunikacja marketingowa 

przedsiębiorstw, marketing handlowy

1. Oddziaływanie reklamy na konsumentów

2. Komunikacja marketingowa  przedsiębiorstwa ( na przykładzie przedsiębiorstwa 

x )

3. Marketing przedsiębiorstwa usługowego 

3 Dr Joanna Wiechoczek

 - Zarządzanie marketingowe

 - Marketing strategiczny i międzynarodowy

 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw

 - Marketing produktów zaawansowanych 

technologicznie

 - Nowe technologie w komunikacji marketingowej

1. Zarządzanie portfelem marek w zdywersyfikowanej firmie usługowej

2. Alianse marek jako źródło budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 

turystycznych

3. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych/turystycznych

4. Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa X

5. Rozszerzona rzeczywistość jako narzędzie komunikacji marketingowej 

przedsiębiorstw usługowych 

6. Strategia rozwoju oferenta usług luksusowych X na rynku międzynarodowym

specjalność: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH PROFESJONALNYCH TURYSTYCE I 

MEDIACH 



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab. Krystyna 

Lisiecka

 - Zarządzanie jakością wyrobów i usług. TQM. 

Ekonomika jakości.

 - Zarządzanie organizacjami publicznymi i 

organizacjami non-profit (sektor administracji 

publicznej, ochrony zdrowia, sportu, kultury, 

szkolnictwa wyŜszego) 

 - Zarządzanie procesami i przedsięwzięciami w 

organizacji. Innowacje. Lean M.

 - Zarządzanie personelem w organizacji

1. Systemy zarządzania  jakością wyrobów i usług. Projektowanie.Analiza. Ocena 

2. Systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Modele kompetecyjne

3. rachunek kosztów w organizacji sektora…- (projektowanie , analiza – ABC),

4. metody badania zadowolenia klienta (np. metodą CIT, Servqual).

2 Prof. dr hab. Wojciech Czakon

 - Controlling, budŜetowanie

 - Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania

 - Analiza strategiczna przedsiębiorstw.

 - Strategie konkurencji i współdziałania 

 - Zarządzanie kosztami i efektywnością.

1. Controlling, budŜetowanie

2. Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania

3. Analiza strategiczna przedsiębiorstw.

4. Strategie konkurencji i współdziałania 

5. Zarządzanie kosztami i efektywnością.

4 Dr Marcin Komor

 - Marketing międzynarodowy

 - Kulturowe uwarunkowania w biznesie 

   międzynarodowym

 - Projekty międzynarodowe w handlu i usługach

 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw

 - Zachowania kulturowe w biznesie 

   międzynarodowym

-  Euromarketing

 - Zachowania konsumentów na rynku Unii 

   Europejskiej

-  Rynek Wewnętrzny UE

1. Działalność międzynarodowa polskich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa)

2. Zarządzanie projektami międzynarodowymi (na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa)

3. Formy wejścia na rynki zagraniczne (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa).

4. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym (na 

przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)

5. Strategie wejścia na rynki zagraniczne (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)

6. Liberalizacja rynku (wybranego rynku, np. gazu, energii, turystyki, telekomunikacji, 

mleka, rolnictwa) związana z akcesją Polski w struktury europejskie

7. Programy pomocowe Unii Europejskiej a funkcjonowanie i rozwój sektora MSP (na 

przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub rynku)

8. Wybrany rynek (np. napojów energetyzujących, handlu detalicznego, mleka, 

turystyczny) w Polsce na tle innych rynków krajowych w Unii Europejskiej.

specjalność: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIĘDZYNARODOWYMI



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab. GraŜyna 

Gruszczyńska-Malec

 - Zarządzanie zasobami ludzkimi                                    

 - Motywowanie personelu

 - Systemy wynagrodzeń
 - Metody wartościowania pracy 

 - Badanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi

 - Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji

 - Indentyfikacja kultury organizacyjnej

 - Ocena systemu motywacji do pracy w organizacji

2 Dr Adrian Pyszka

 -Outplacement procesu restrukturyzacji

 - Metody optymalizacji zatrudnienia w 

przedsiębiorstwie

- Zarządzanie zmianą organizacyjną

 - Ocena efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

 - Usprawnienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

 - Efektywność procesu szkoleń
 - Analiza luki kompetencyjnej w procesie  ZZL

 - Restrukturyzacja zatrudnienia i zwolnienie pracowników

3 Dr Rafał Kozłowski

 - Przedsiębiorczość 
 - Nadzór korporacyjny

 - Przywództwo w organizacji

 - Współczesne koncepcje zarządzania 

organizacjami

 - Ocena charyzmatycznego przywództwa w organizacji X

 - Diagnoza kultury organizacyjnej - studium przypadku

 - Ocena nadzoru korporacyjnego - studium przypadku

 - Ocena i pomiar kapitału intelektualnego na przykładzie firmy X

specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Dr Katarzyna Bilińska-

Reformat

 - zarządzanie marketingowe, systemy dystrybucji 

i sprzedaŜy produktów konsumpcyjnych 

1. Strategie współpracy pomiedzy sieciami handlu detalicznego a ich

dostawcami na przykładzie sieci X

2. Rola promocji w działalności przedsiebiorstwa usługowego na przykładzie firmy 

Y

3. Zarzadzanie dystybucją na przykładzie przedsiebiorstw branŜy Z

4. Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji  w dystrybucji Ŝywności w Polsce

2 Dr Beata Reformat

zarządzanie marketingowe i logistyczne  w handlu 

i usługach, dystrybucja marketingowa, usługi 

gastronomiczne w regionach turystycznych

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym  (np. wybranego biura podróŜy)

2.Strategia dystrybucji na rynku Y (np. dóbr konsumpcyjnych, usług  turystycznych, 

usług logistycznych, usług reklamowych) na przykładzie przedsiębiorstwa X

3. Strategia promocji usług (np. usług pośrednictwa i organizacji, usług 

hotelarskich, usług turystycznych) na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego 

(np. biura podróŜy, schroniska młodzieŜowego, pensjonatu, sieci hotelowej)

4. Sposoby kształtowania  wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego na 

przykładzie przedsiębiorstwa X (np. motelu, biura turystycznego, agencji 

reklamowej)

specjalność: ZARZĄDZANIE W KULTURZE, SZTUCE I TURYSTYCE KULTUROWEJ


