
 

 KIERUNEK  

 

ZARZĄDZANIE  
 

 

Specjalności 

 

 - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych,  

  turystyce i mediach, 

 - Zarządzanie przedsiębiorstwem, 

 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi,  

 - Zarządzania 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. Leszek 

Żabiński 

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
Prof. UE 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 Katarzyna Bilińska-Reformat 
Zarządzanie marketingowe, systemy dystrybucji i sprzedaży 

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 branży Z

4. Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji  w dystrybucji żywności w Polsce

4 Dr Izabela Sztangret
Zarządzanie marketingowe, komunikacja marketingowa w 

sektorach produktów komputerowych 

1. Marketingowe profile strategiczne przedsiębiorstw sektora (np. komputerowego, 

telekomunikacyjnego, medialnego, usług turystycznych np.)

2.  Strategie komunikacji na rynku klientów (indywidualnych, przedsiębiorstw)

3.  Zarządzanie wizerunkiem gminy, na przykładzie X

4. Negocjacje w systemie działań marketingowych, na przykładzie X

5 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 podróży)

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 podróży, schroniska 

młodzieżowego, pensjonatu, sieci hotelowej)

4. Sposoby kształtowania  wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie 

przedsiębiorstwa X (np. motelu, biura turystycznego, agencji reklamowej)

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. Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie

2. Ocena poziomu dojrzałości wybranej instytucji wg modelu EFQM

3. Ocena poziomu zadowolenia i lojalności klienta w organizacji

4. Projekt systemu zarządzania według wybranych aspektów norm ISO (jakość, ochrona 

środowiska, bhp, bezpieczeństwo informacji, żywności)

5. Audyt wewnętrzny narzędziem administrowania/zarządzania w jednostkach samorządu 

terytorialnego

6. Analiza kosztów zapewnienia jakości

7. Organizacyjne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia.

3 Prof. zw. dr hab. Jan Pyka

Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produkcją, 

gospodarowanie czynnikami wytwórczymi, ekonomika 

przedsiębiorstw, przedsiębiorczość małych i średnich firm, 

restrukturyzacja przedsiębiorstw

 1. 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

4 Dr E. 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. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości zarządczej w wybranej organizacji. 

2. Finansowe i pozafinansowe metody oceny działalności organizacji. 

3. Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością w wybranej organizacji.

4. Poprawa produktywności organizacji z wykorzystaniem koncepcji Lean Management. 

5. Źródła finansowania organizacji non-profit.

6. Zarządzanie projektami finansowanymi z Unii Europejskiej

specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEMspecjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM



Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1
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 

1. Przepływy pieniężne w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2. Zintegrowane metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa

3. System raportowania w przedsiębiorstwie międzynarodowym

4. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie fuzji i przejęć

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 Marcin Komańda

Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Analiza ekonomiczno-

finansowa przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiedzą i uczenie 

się organizacji. Odpowiedzialność społeczna 

przedsiębiorstwa i nadzór korporacyjny

1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

2. Globalny biznes i kultura: wyzwania dla zarządzania strategicznego

3. Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa: teoria i praktyka

4. Zarządzanie inwestycjami w dzieła sztuki i antyki

5. Przedsiębiorczość a media społecznościowe

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. 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. dr hab. Maciej Miszewski

Problematyka transformacji systemowej i gospodarczej

rola mechanizmu rynkowego oraz warunki jego sprawnego 

funcjonowania

1. Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych na przykładzie…

2. Gospodarowanie zasobami pracy na przykładzie firmy X…

3. Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw na przykładzie … 

3 dr Kinga Hoffmann
Szkolenia i rozwój personelu, równowaga praca-życie,                     

mierzenie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

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

2. Ocena efektywności szkoleń w wybranej firmie

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. Organizacja pracy w wybranej firmie - diagnoza i projekt usprawnień                     

8. Stres i wypalenie zawodowe w wybranej grupie pracowników                     

9. Konflikty w pracy na przykładzie wybranej firmy

4 Dr Grażyna Królik
Zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania ludzi w 

organizacji, komunikacja interpersonalna.

1. Komunikowanie się w firmie.X

2. Etyka w biznesie                                                                                     

3. Motywowanie pracowników

4. Systemy ocen pracowniczych

5. System szkoleń pracowniczych

6. Negocjacje w biznesie

7. System rekrutacji i selekcji pracowników

8. Zarządzanie konfliktem

9. Kultura organizacyjna

10. Kreatywność w organizacji

5 dr Magdalena Majowska 
Strategiczne ZZL. Wynagradzanie pracowników.                     

Ocenianie pracowników 

1. Projektowanie strategii personalnej

2. Analiza i ocena systemu wynagrodzeń                        

3. Analiza i ocena systemu ocen okresowych

specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


