
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Adam Samborski,  

prof. UE

Finanse przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo bankowe

Rynki i instrumenty finansowe

Zarządzanie podatkami

Ład korporacyjny (corporate 

governance)

Zarządzanie projektami

1. Finansowanie inwestycji rzeczowych w polskim 

sektorze przedsiębiorstw

2. Zarządzanie ryzykiem w działalności banku 

komercyjnego

3. Rola obligacji w finansowaniu działalności 

rozwojowej przedsiębiorstw

4. Opodatkowanie działalności gospodarczej w 

krajach Grupy Wyszehradzkiej

5. Nadzór korporacyjny w funduszach 

emerytalnych. Przykład dobrowolnych

funduszy emerytalnych

dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE

Analiza ekonomiczno – 

finansowa.

Procesy restrukturyzacji.

Controlling.

Zarządzanie projektami. 

1. Analiza finansowa korporacji

2. Efektywność corporate governance.

3. Źródła finansowania przedsiębiorstw.

4. Controlling w instytucjach finansowych.

5. Biznes plan przedsiębiorstwa

dr hab. Włodzimierz Rudny, 

prof. UE

Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw.

Zarządzanie strategiczne.

Analiza ekonomiczno – 

finansowa przedsiębiorstw.

Rynki i instrumenty finansowe.

1. Analiza ekonomiczno-finansowa wybranego 

przedsiębiorstwa

2. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa.

3. Strategia marki.

4. Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

5. Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa.

6. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

7. Metody i narzędzia inwestowania na rynkach 

finansowych.

8. Inwestycje alternatywne (dzieła sztuki, metale 

szlachetne, wino, itp.) na tle  inwestycji 

finansowych: strategie i efektywność

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. Venture 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.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Finanse menedżerskie



Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Anna Kwiecień

Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa.

Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa.

Wartości niematerialne w 

przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczno 

finansowa przedsiębiorstwa

Ocena opłacalności inwestycji

1. Kreowanie wartości jako cel strategiczny 

działalności przedsiębiorstw

2. Wartość przedsiębiorstwa i czynniki jej wzrostu

3. Zasady i metody wyceny wartości 

przedsiębiorstw

4. Rola zaufania w działalności przedsiębiorstw 

5. Analiza kondycji finansowej na podstawie…..

6. Leasing i jego znaczenie w systemie 

finansowania działalności współczesnych 

przedsiębiorstw.

7. Struktura i efektywność kapitału w 

przedsiębiorstwie

8. Rola  wizerunku firmy w kształtowaniu wartości 

przedsiębiorstw

dr Małgorzata Kieżel

zarządzanie marketingowe, 

strategie marketingowe 

przedsiębiorstw, komunikacja 

marketingowa w bankowości i 

instytucjach finansowych, 

innowacje marketingu w 

sektorze bankowym i instytucji 

finansowych, marketing relacji 

i zarządzanie związkami z 

klientem, konsument na rynku 

usług finansowych, jakość 

usług bankowych i 

finansowych

Analiza i ocena działalność marketingowej 

….(banku / instytucji finansowej)

2. Plan marketingowy i podstawy jego 

kształtowania na przykładzie… (banku, instytucji 

finansowej)

3. Wykorzystanie marketingu wewnętrznego 

przez menedżerów w …. (banku /  instytucji 

finansowej)

4. Innowacje w ofercie i procesach obsługi w 

sektorze bankowym na przykładzie ….

5. Współpraca banków z instytucjami finansowymi 

w opinii klientów ….

6. Rozwój Cashlass payment w sektorze 

bankowym i instytucji finansowych

7. Strategie (np. oddziaływania na nabywcę, 

segmentacji) na przykładzie banku / instytucji 

finansowej

8. Programy partnerskie banków i podmiotów 

zewnętrznych

9. Marketing relacyjny w kontekście kontaktów z 

interesariuszami … (banku . instytucji finansowych)

10. Jakość usług banku / instytucji finansowej    i 

ich wpływ na satysfakcję i lojalność klientów

dr Agnieszka Dziubińska

Budowanie przewagi 

konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa.

Metody analizy strategicznej.

Uczenie się organizacji.

Finansowe aspekty 

zarządzania strategicznego.

Zarządzanie 

przedsiębiorstwami 

międzynarodowymi.

1. Konkurowanie w skali światowej

2. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw

3. Analiza zewnętrznych źródeł pozyskiwania 

kapitału spółki

4. Metody zarządzania w małej firmie

5. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa


