
Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
Prof. UE dr hab. Małysa-

Kaleta

Zachowania podmiotów rynkowych na rynku usług 

turystycznych, nowe trendy w zachowaniach 

podmiotów na rynku usług turystycznych,

międzynarodowe porównania konsumpcji 

turystycznej, jakość usług turystycznych

1.Nowe trendy w zachowaniach konsumentów (nowe trendy w konsumpcji) na

wybranych rynkach branżowych

2.Działalność marketingowa i strategiczna przedsiębiorstw w nowych

warunkach rynkowych (z uwzględnieniem wpływów integracji i globalizacji).

3.Proces decyzyjny konsumentów i jego uwarunkowania (na wybranych

przykładach)

4. Międzynarodowe porównania konsumpcji i zachowań konsumentów z

wykorzystaniem źródeł wtórnych lub pierwotnych.

5.Rola i znaczenie uwarunkowań kulturowych w kształtowaniu konsumpcji i

zachowań  konsumentów na wybranych przykładach.

6. Budowanie lojalności klientów i jej determinanty na wybranych przykładach.

2
Prof. UE dr hab. Urszula 

Grzega

Marketing, marketing usług, marketing usług 

ubezpieczeniowych, marketing usług zdrowotnych,  

marketing organizacji non profit, zachowania 

konsumentów na rynku, badania rynkowe i 

marketingowe

3 Dr Mirosław Pacut

Marketing, zachowania konsumentów na rynku, 

marketing organizacji non profit, komunikacja 

marketingowa, badania rynkowe i marketingowe

1. Zachowania konsumentów na rynku e-commerce na przykładzie branży RTV

2. Kreowanie wizerunku firmy za pomocą działań public relations na przykładzie L’Oreal Polska

3. Preferencje konsumentów na rynku samochodów osobowych w Polsce

4. Strategia marketingowa jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Libiąż

5. Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe konsumentów

6. Projektowanie strategii wejścia na rynek na przykładzie firmy Black Brush Studio

7. Wykorzystanie internetu w zintegrowanej komunikacji marketingowej na przykładzie firmy Lauren Peso 

Polska S.A.

8. Budowanie relacji z klientami na przykładzie wybranych programów lojalnościowych prowadzonych w 

Polsce

specjalność: MARKETING NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1 Prof. zw. dr hab. Jan Pyka

Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produkcją, 

gospodarowanie czynnikami wytwórczymi, ekonomika 

przedsiębiorstw, przedsiębiorczość małych i średnich firm, 

restrukturyzacja przedsiębiorstw

Źródło i formy pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie

2. Koncepcja rozwoju małej firmy

3. Procesy konsolidacji w sektorze

4. Restrukturyzacja przedsiębiorstw (w przemyśle i usługach)

5. Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa

6.  Innowacyjność: (msp, korporacji, regionów)

7. Rozwój polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle"Pakietu Klimatycznego"

8. Ekonomiczne skutki wdrożenia Pakietu Klimatycznego dla przedsiębiorstw sektora paliwowo-

energetycznego

9. Techniczne i organizacyjne przygotowanie procesu wytwarzania w przedsiębiorstwie

10. Analiza nowoczesności organizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

11. Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie

2 Dr Patrycja Klimas

Analiza strategiczna organizacji, strategie konkurencji i 

współdziałania, współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, 

zarządzanie w biznesie międzynarodowym, zarządzanie innowacjami, 

funkcjonowanie przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych

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

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.Zarządzanie relacjami z klientami przez Internet.

2.Ventur Capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

3.Zarządzanie wiedzą od klienta we współczesnym przedsiębiorstwie.

4.Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

5.Sieć sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

6.Controlling personalny w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

7.Strategie przedsiębiorstw na rynku globalnym. Przykład firmy X.

4 Dr Ewa Czyż-Gwiazda

Pomiar efektywności działania organizacji – finansowe 

i pozafinansowe metody oceny, zarządzanie jakością, koncepcja 

TQM, międzynarodowe standardy jakości w organizacjach 

biznesowych i publicznych, zarządzanie procesami, zarządzanie 

projektami, Lean Management, Six Sigma, rachunkowość zarządcza, 

organizacje non-profit – finansowanie i funkcjonowanie.

1.  Finansowe i pozafinansowe metody oceny działalności organizacji.

2. Ocena jakości usług podmiotów leczniczych na podstawie badań bezpośrednich satysfakcji pacjentów.

3. Budżetowanie na przykładzie miejskiego zarządu oświaty w Tychach.

4. Poprawa produktywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji Lean Manufacturing.

Ocena dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie urzędu skarbowego.

specjalność: ZARZĄDZANIE 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. Ocena użyteczności wybranych stron sklepów internetowych.

2. Jakość usług w systemie bankowości elektronicznej na przykładzie ING Bank Śląski

3. Wykorzystanie platformy usług publicznych (ePUAP) na przykładzie urzędu miasta Pińczów.

4. E-administracja na przykładzie projektu SEKAP w Starostwie Powiatowym 

w Będzinie.

5. Audit wewnętrzny jako narzędzie systemu zarządzania jakością na podstawie hurtowni farmaceutycznej 

X.

6. Ocena jakości usług edukacyjnych na przykładzie szkoły języków obcych Level.

7. Partnerstwo publiczno - prywatne w miastach na prawach powiatu  w województwie śląskim



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 

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

2
Prof. UE dr hab. Ewa 

Zeman-Miszewska

Regionalne i lokalne rynki pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, 

instytucje rynku pracy,  rola samorządów lokalnych na rynku pracy,

1. Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorstw

2. Motywacja do pracy w firmach rodzinnych (rodzina a pozostali 

zatrudnieni)

3. Problem nierówności na rynku pracy (w świetle informacji wtórnych)

4. Związki zawodowe jako podmiot rynku pracy

5. Pracownik w korporacji -  status i uprawnienia

3
Dr Kinga Hoffman-

Brudzińska

Szkolenia i rozwój personelu                                      

Równowaga praca-życie                       

Mierzenie efektywności zarządzania zasobami     ludzkimi

1. Organizacja szkoleń w wybranej firmie. Diagnoza i projekt usprawnień

2. Zarządzanie czasem menadżera

3. Pomiar efektywności programu ZZL w wybranej firmie

4. Projekt systemu ocen pracowników dla wybranej firmy                 

5. Rekrutacja i selekcja w wybranej firmie - diagnoza i projekt usprawnień               

6. Motywowanie w wybranej firmie - diagnoza i projekt usprawnień                     

7. Zadowolenie z pracy wśród pracowników w wybranej firmie                    

8. Stres i wypalenie zawodowe w wybranej grupie pracowników                     

9. Konflikty w pracy na przykładzie wybranej firmy biznes plan Diagnoza i doskonalenie kompetencji 

menedżera

4 Dr Bartłomiej Gabryś

 Przedsiębiorczość, zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej 

organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą 

organizacyjną

 1. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorczej organizacji

 2. Analiza implementacji strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego

 3. Zmiany charakterystyk zachowań przedsiębiorczych na tle rozwoju organizacji

 4. Bariery rozwoju małych przedsiębiorstw - studium przypadku

specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


