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Prof. zw. dr hab. 

Krystyna Jędralska

Controlling -  Instrumenty; Warunki wdrażania; Organizacja w polskich 

i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Analiza ekonomiczno –  finansowa - metodyka; zastosowanie procesów 

decyzyjnych w przedsiębiorstwach.

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa wytwórcze, 

banki, firmy ubezpieczeniowe). 

Zarządzanie strategiczne 

Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynek międzynarodowy, 

zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe

1. System raportowania w przedsiębiorstwie międzynarodowym.

2. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie fuzji i przejęć.

3. Bariery wejścia na polski rynek farmaceutyczny.

4. Strategie ekspansji przedsiębiorstwa na rynek ukraiński. 

5. Analiza dystansu kulturowego na przykładzie firmy polskiej i niemieckiej.

6. Analiza czynników determinujących działalność eksportową małych i średnich przedsiębiorstw. 

7. Strategia internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy X. 

2 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.

3 Dr Katarzyna Żak

Controlling w przedsiębiorstwie działającym na rynku krajowym i 

międzynarodowym (globalnym), zarządzanie strategiczne, 

międzynarodowa perspektywa funkcjonowania przedsiębiorstw, 

zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa.

1. Franchsing jako forma umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie produktem na rynku międzynarodowym na przykładzie Firmy…,

3. Rola mediów społecznościowch w międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa.

4. Zarządzani relacjami z klientem na przykładzie międzynarodowej instytucji finansowej.

5. Implementacja controllingu  w przedsiębiorstwie…

6. Realizacja funkcji kontrolnej poprzez budżetowanie.

specjalność: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM


