
 

 KIERUNEK  

 

ZARZĄDZANIE  
 

 

Specjalności: 

 

 - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, 

 - 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 żywnościowa. 

1. Strategia promocji miasta na przykładzie X

2. Etyczno- prawne aspekty reklamy w opinii konsumentów

3. Marketing społeczny w opinii respondentów na przykładzie kampanii 

dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym

4.Strategia marketingowa szkół windsurfingu na podstawie firmy X

5. Marka a zachowania konsumentów na rynku samochodowym

6. Kreowanie wizerunku klubu sportowego na przykładzie X

2
Dr hab. Beata Nowotarska-

Romaniak

Marketing, marketing usług, marketing 

usług ubezpieczeniowych, marketing 

usług zdrowotnych,  marketing organizacji 

non profit, zachowania konsumentów na 

rynku, badania rynkowe i marketingowe

1. Wykorzystywane strategie marketingowe w przedsiębiorstwach.

2. Wykorzystywanie nowych koncepcji marketingowych w przedsiębiorstwach

3. Nowe metody komunikacji w przedsiębiorstwach

4. Zachowania klientów na rynkach usługowych.

5. Zróżnicowane zachowania na rynku ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na 

życie

6. Marketing partnerski na rynku usług ubezpieczeniowych

3 Dr Michał Jaśniok

Marketing polityczny, marketing 

organizacji non-profit i not-for-profit, 

marketing jednostek samorządu 

terytorialnego.

1. Oddziaływanie instrumentów promocyjnych marketingu politycznego na 

postawy wyborców

2. Promocja organizacji sportowych na przykładzie KKS Lech Poznań SA

3. Wykorzystanie środowiska cyfrowego w komunikacji marketingowej miasta

4. Międzynarodowa działalność marketingowa organizacji non-profit na 

przykładzie Greenpeace

specjalność: MARKETING NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1 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. 

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 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 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.

specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM



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 Dr Agata Jakubowska
Zaufanie, kapitał społeczny, rynki lokalne, 

instytucje finansowe

1. Zaufanie podstawą relacji w firmie X

2. Rola zaufania społecznego w…

3. Rola komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu firmą

4. Kultura organizacji w firmie X

5. Rola motywacji w zarządzaniu firmą X

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu

3 dr Magdalena Majowska 
Strategiczne ZZL, wynagradzanie pracowników, 

ocenianie pracowników                                                                 

1. Projektowanie strategii personalnej

2. Analiza i ocena systemuwynagrodzeń

3. Analiza i ocena systemu ocen okresowych

4 Dr Adrian Pyszka

Outplacement procesu restrukturyzacji, metody 

optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 

zarządzanie zmianą organizacyjną

1. Ocena efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

2. Usprawnienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

3. Efektywność procesu szkoleń

4. Analiza luki kompetencyjnej w procesie  ZZL

5. Restrukturyzacja zatrudnienia i zwolnienie pracowników

5 Dr Krystyna Serafin

Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie 

organizacją, zarządzanie strategiczne, menedżer 

we współczesnej organizacji,społeczno – 

kulturowe aspekty współczesnej organizacji. 

1. Zjawisko bezrobocia w okresie przemian gospodarczych.

2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa X.

3. Specyfika zarządzania małą firmą. 

4. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie. 

5. Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej.

6. Coaching i mentoring jako nowe firmy szkolenia pracownika. 

7. Menadżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej. 

8. Zarządzanie wiedzą jako największą wartością w organizacji.

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

10. Kultura organizacyjna jako wartość we współczesnej organizacji. 

specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


