
Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab. Krystyna 

Śliwińska

Marketing , ekonomika konsumpcji, polityka rynkowa, 

polityka żywnościowa 

1. Znaczenie Internetu w działalności przedsiębiorstwa handlowego

2. Czynniki wpływające na zachowania wyborców na rynku politycznym w Polsce

3. Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania nabywcze konsumentów

4. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Zabrza 

5. Marketing sportowy na przykładzie klubu sportowego FC Barcelona

2 Dr Michał Jaśniok

Marketing strategiczny, marketing polityczny, marketing 

jednostek samorządu terytorialnego, marketing w 

cyberprzestrzeni

1. Kształtowanie marki politycznej w środowisku cyfrowym

2. Komunikacja marketingowa oparta na user experience design

- uwarunkowania procesu tworzenia stron internetowych

3. Event marketing jako narzędzie komunikacji z interesariuszami na przykładzie fundacji WOŚP

4. Promocja na rynku sportu na przykładzie strategii Manchesteru United

5. Public relations w procesie kształtowania marki na rynku muzycznym na przykładzie zespołu Blue 

Café

6. Międzynarodowa działalność marketingowa organizacji non-profit na przykładzie Greenpeace

7. Wpływ działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Kompanii 

Piwowarskiej

3 Dr hab. Aleksandra Burgiel

Zachowania konsumentów i ich determinanty; zjawiska i 

trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów. 

Działalność marketingowa przedsiębiorstw a wykorzystanie 

wiedzy o konsumentach. 

Badania marketingowe i metody ich realizacji.

Wykorzystanie wyników badań marketingowych w 

procesach planowania i zarządzania marketingowego.

1. Strategia promocji małych firm usługowych na przykładzie przedsiębiorstwa X

2. Wykorzystanie marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie handlowym (na przykładzie X)

3. Narzędzia kształtowania lojalności konsumentów wykorzystywane przez przedsiębiorstwo X

4. Social media jako narzędzie komunikacji z klientami w przedsiębiorstwie X

5. Zwyczaje zakupowe konsumentów na rynku dóbr/usług Y

6. Wpływ marki (ceny, opakowania itp.) na decyzje konsumentów 

7. Proces decyzyjny konsumentów na rynku dóbr/usług Y

8. Promocja jako instrument oddziaływania na decyzje konsumentów (na przykładzie branży B)

4 Dr Joanna Zrałek

Zrównoważona konsumpcja i zrównoważone zachowania 

konsumentów oraz ich uwarunkowania, koncepcja 

zrównoważenia w badaniach ekonomicznych – ekonomia 

ekologiczna, dekonsumpcyjne zachowania konsumentów i 

prosty styl życia (voluntary simplicity), ochrona interesów 

konsumenta, komunikacja a zachowania konsumentów, 

wykorzystanie wiedzy o zrównoważonych zachowaniach 

konsumentów w działalności marketingowej firm i 

organizacji non-profit  

1. Pomiar zrównoważonej konsumpcji w UE

2. Motywy zrównoważonych zachowań konsumentów na rynku/w gospodarstwie domowym 

3. Czynniki kształtujące zrównoważone zachowania konsumentów na rynku X

4. Znajomość ekologicznych oznakowań produktów i ich znaczenie w procesie decyzyjnym konsumenta 

5. Przejawy dekonsumpcji w zachowaniach wybranych grup konsumentów w świetle badań pierwotnych

6. Znajomość praw konsumenckich i stopień ich wykorzystania przez konsumentów na rynku X

7. Story telling w działalności promocyjnej firm i jego wpływ na postawy konsumentów wobec marki

8. Portale społecznościowe jako narzędzie komunikacji zrównoważonych konsumentów

specjalność: MARKETING NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof.. UE dr hab. Marek 

Drzazga

Marketing/ komunikacja marketingowa przedsiębiorstw, 

marketing handlowy

1. Wpływ promocji sprzedaży na    zachowania konsumentów  (w oparciu o wyniki sondażu ankietowego 

przeprowadzonego wśród konsumentów usług turystycznych.

2. Postawy konsumentów wobec inbound marketingu w mediach społecznościowych w oparciu o wyniki sondażu 

ankietowego.

3.  Wpływ marketingu zapachowego na zachowanie konsumentów.

2
Dr Katarzyna Bilińska-

Reformat 

Zarządzanie marketingowe, systemy dystrybucji i 

sprzedaży produktów konsumpcyjnych 

1. Wykorzystanie employer brandingu w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych

2. Rola controllingu personalnego w działalności strategicznej korporacji międzynarodowych

3. Rola celebrytów w strategiach promocyjnych sieci handlowych

4. Wykorzystanie social mediów w działalności sieci handlowych

5. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach handlowych

6. Marketing jednostek kultury

3 Dr Izabela Sztangret
Zarządzanie marketingowe, komunikacja marketingowa w 

sektorach produktów komputerowych 

1. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa, na przykładzie przedsiębiorstw X i jej uwarunkowania.

2. Marketingowe profile strategiczne przedsiębiorstw sektora (np. IT, gospodarki odpadami, usług 

turystycznych itp.).

3. Marketing gminy, na przykładzie X; subprodukty gminy i sposoby ich rozwoju.

4. Zarządzanie wiedzą marketingową w sektorach innowacyjnych.

5. Negocjacje w systemie działań marketingowych, na przykładzie przedsiębiorstwa X.

6. Strategie marketingowe w strukturach sieciowych, na przykładzie sieci międzysektorowej.

7.   Koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle orientacji marketingowej przedsiębiorstw.

4 Dr Malgorzata Kieżel

zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe 

przedsiębiorstw, komunikacja marketingowa w bankowości 

i usługach, innowacje marketingu w sektorze bankowym, 

zarządzanie związkami z klientem, konsument na rynku 

usług, jakość usług bankowych i turystycznych

1. Plan marketingowy i podstawy jego kształtowania w przedsiębiorstwie …

2. Innowacje w ofercie i procesach obsługi przedsiębiorstwa na przykładzie ….

3. Strategie (np. oddziaływania na nabywcę, segmentacji) na przykładzie …..

4. Programy lojalnościowe w działalności marketingowej w przedsiębiorstwie ….

5. Współpraca banków z instytucjami finansowymi w opinii klientów ….

6. Art Banking, jako element oferty private banking dla klientów zamożnych

7. Wykorzystanie technik merchandisingu na przykładzie …

8. Reklama ambientowa jako nowoczesna forma komunikacji

9. Polityka promocyjna regionów turystycznych na przykładzie …….

Jakość usług w przedsiębiorstwie …. (np. banku, hotelu, restauracji, biurze podróży) i ich wpływ na 

satysfakcję i lojalność klientów

specjalność: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH PROFESJONALNYCH, TURYSTYCE I 

MEDIACH



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 obniżania kosztów przedsiębiorstwa

5. Analiza przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

2
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 wyższego) 

zarządzanie procesami i przedsięwzięciami w organizacji. 

Innowacje. Lean M, zarządzanie personelem w organizacji

1.   Lean management metodą usprawnienia funkcjonowania wybranej organizacji 

2.   Ocena poziomu dojrzałości wybranej instytucji wg modelu EFQM

3.   Ocena poziomu zadowolenia  pacjenta w organizacji

4.   Projekt systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015.

5.   Formy i systemy motywowania personelu- materialne i pozamaterialne 

6.   Analiza kosztów zapewnienia jakości produktów w wybranej organizacji

7.   Procesowe zarządzanie w ochronie zdrowia. Pomiar wyników.

3 prof.. UE dr hab. Paweł Kosiń

1. Analiza ekonomiczno – finansowa.

2. Procesy restrukturyzacji.

3. Controlling.

4. Zarządzanie projektami. 

1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarczego

2. System controllingu finansowego w przedsiębiorstwie

3. Analiza kondycji finansowej

4. Zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie

4 Dr Krystyna Serafin

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Zarządzanie organizacją.

3. Zarządzanie strategiczne.

4. Menedżer we współczesnej organizacji. 

5. Społeczno – kulturowe aspekty współczesnej 

organizacji. 

1. Zjawisko bezrobocia w okresie przemian gospodarczych.

2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa X.

3. Specyfika zarządzania małą firmą.

4. Zmiany i innowacje jako działania kreujące wizerunek współczesnej organizacji.

5. Kultura organizacyjna jako wartość 

we współczesnej organizacji

specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEMspecjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

2 Prof. dr hab. Wojciech Czakon

Controlling, budżetowanie

Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania

Analiza strategiczna przedsiębiorstw.

Strategie konkurencji i współdziałania 

Zarządzanie kosztami i efektywnością.

1.Controlling, budżetowanie

2.Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania

3Analiza strategiczna przedsiębiorstw.

4.Strategie konkurencji i współdziałania 

5. Zarządzanie kosztami i efektywnością.

3 dr Joanna Wiechoczek

oraz dóbr luksusowych

1. Projekty w zarządzaniu firmą   międzynarodową

2. Planowanie projektu międzynarodowego

dr Aleksandra Olejnik-

Nizielska

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzykulturowe

Marketing międzynarodowy

Komunikacja międzykulturowa

Międzynarodowe strategie biznesu na rynkach Europy 

Środkowo- Wschodniej

1. Strategie marketingowe korporacji transnarodowej X na polskim rynku

2. Zarządzanie międzynarodowymi zespołami wirtualnymi – wyzwania i zagrożenia

3.  Profil kulturowy kraju  A i B - porównanie

4. Kompetencje menedżerów w zespołach międzykulturowych

5. Zarządzanie konfliktem w zespołach międzykulturowych

6. Wpływ kultur narodowych i organizacyjnych na przywództwo w organizacji

7. Atrakcyjność inwestycyjna wybranych państw Unii Europejskiej

8.  Strategia marketingowa wybranego polskiego przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym

9.  Bariery komunikacji międzykulturowej

4 Dr Marcin Komor

Marketing, marketing usług, marketing międzynarodowy, 

internacjonalizacja przedsiębiorstw, zachowania kulturowe 

na rynkach zagranicznych, euromarketing, zachowania 

konsumentów na rynku Unii Europejskiej,

1. Polityka marketingowa w przedsiębiorstwie na podstawie firmy X 

2. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym na przykładzie firmy X

3. Reklama jako narzędzie kształtowania decyzji zakupu 

4. Marketing usług turystycznych na przykładzie agencji  turystycznej X

5. Marketing mix w działalności sklepów internetowych 

6. Strategia marketingowa w bankowości detalicznej na przykładzie Banku PKO BP

7. Sponsoring sportowy w piłce nożnej na przykładzie wybranych klubów polskiej ekstraklasy

8. Strategia promocji miasta na przykładzie Zabrza

9. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce 

10. Działalność międzynarodowa polskich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)

11. Metody kształtowania cen produktów turystycznych kreowanych przez touroperatorów w Polsce

12. Wybrany rynek (np. handlu detalicznego, mleka, turystyczny) w Polsce na tle innych rynków 

krajowych UE.

specjalność: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIĘDZYNARODOWYMI



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. zw. dr hab. Grażyna 

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 (monitorowana redukcja zatrudnienia) 

procesie restrukturyzacji

Metody optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie 

(outsourcing, leasing pracowniczy)

Zarządzanie zmianą organizacyjną

Rozwijanie kariery i aktywizacja, pobudzanie 

przedsiębiorczości, Biznes Plany

Ocena efektywności zarzadzania zasobami ludzkimi

Usprawnienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

Efektywność procesu szkoleń

Analiza luki kompetencyjnej w procesie ZZL

Restrukturyzacja zatrudnienia i zwolnienia pracowników

3 Dr Rafał Kozłowski

Przedsiębiorczość 

Nadzór korporacyjny

Przywództwo w organizacji

Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami

Diagnoza kultury organizacyjnej - studium przypadku

Ocena nadzoru korporacyjnego - studium przypadku

Ocena i pomiar kapitału intelektualnego na przykładzie firmy X

Ocena charyzmatycznego przywództwa w organizacji X

specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


