
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

prof. dr hab. Ewa 

Kieżel

Konsumpcja i jej 

determinanty, zachowania 

konsumentów – 

uwarunkowania, racjonalność, 

zróżnicowania, ochrona 

interesów konsumenta oraz 

marketingowa działalność 

przedsiębiorstw a 

zachowania konsumentów

1. Zachowania konsumentów na rynku produktów 

farmaceutycznych (czy na rynku innych produktów)

2. Znaczenie promocji w kształtowaniu zachowań konsumentów  

na przykładzie wybranej dyskoteki

3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na zachowania 

konsumentów na rynku piwa

4. Determinanty wyborów rynkowych konsumentów w 

placówkach detalicznych

5. Satysfakcja klientów w świetle badań na rynku usług 

gastronomicznych

6. Strategia wizerunkowa przedsiębiorstwa na przykładzie 

przedsiębiorstwa X

7. Zastosowanie Internetu w działalności marketingowej 

przedsiębiorstwa X

8. Oddziaływanie produktu placement na decyzje nabywcze 

konsumentów w świetle badań własnych

9. Realizacja koncepcji merchandisingu w wybranym 

przedsiębiorstwie

10. Zachowania konsumentów w placówkach wielko 

powierzchniowych na podstawie badań własnych

dr hab. Katarzyna 

Bilińska-Reformat, 

prof. UE

zarządzanie marketingowe, 

systemy dystrybucji i 

sprzedaży produktów 

konsumpcyjnych 

1. Wykorzystanie employer brandingu w działalności 

przedsiębiorstw międzynarodowych

2. Rola controllingu personalnego w działalności strategicznej 

korporacji międzynarodowych

3. Rola celebrytów w strategiach promocyjnych sieci handlowych

4. Wykorzystanie social mediów w działalności sieci handlowych

5. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach 

handlowych

6. Marketing jednostek kultury

dr Joanna 

Wiechoczek

Zarządzanie marketingowe

Marketing międzynarodowy

Internacjonalizacja i 

globalizacja przedsiębiorstw

Marketing produktów 

zaawansowanych 

technologicznie oraz dóbr 

luksusowych

Nowe technologie w 

komunikacji marketingowej

1. Strategia ekspansji firmy X na rynku międzynarodowym

2. Marketing producentów dóbr high-tech

3. Strategie marketingowe globalnych marek luksusowych

4. Zarządzanie portfelem marek w firmie zdywersyfikowanej

5. Współdziałanie firmy i klienta w procesie kształtowania 

innowacji produktowych 

6. Komunikacja marketingowa firmy  X w środowisku 

wielokulturowym

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Zarządzanie

specjalność ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH PROFESJONALNYCH, TURYSTYCE I MEDIACH



Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Włodzimierz 

Rudny, prof. UE

Zarządzanie strategiczne w 

przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczno – 

finansowa przedsiębiorstw.

Modele biznesowe 

przedsiębiorstw

1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie spółki 

X

2. Analiza SWOT spółki X

3. Strategia marki na przykładzie firmy Y

4. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji na  przykładzie 

spółki X

5. Model biznesowy przedsiębiorstwa – ocena z perspektywy 

tworzenia wartości

6. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa  X 

7. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa X– 

narzędzia i strategie

8. Znaczenie aktywów niematerialnych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem

9. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa Y

10. E-biznes na przykładzie firmy Y

11. Koszt i struktura kapitału w badanym przedsiębiorstwie

12. Ewolucja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa X  - 

determinanty i ocena efektów zmiany

13. Materialne i niematerialne czynniki motywacji do pracy

14. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa X

15. Strategia produktu na przykładzie firmy X

16. Strategie cenowe firmy w kontekście pozycjonowania na 

rynku

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

5. Ocena dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie 

urzędu skarbowego.

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

dr Adam Lejman-

Gąska

specjalność ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM



Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Rafał Kozłowski

przedsiębiorczość 

nadzór korporacyjny

przywództwo w organizacji

współczesne koncepcje 

zarządzania organizacjami

1. Diagnoza kultury organizacyjnej - studium przypadku;

2. Ocena nadzoru korporacyjnego - studium przypadku,

3. Ocena i pomiar kapitału intelektualnego na przykładzie firmy 

X;

4. Ocena charyzmatycznego przywództwa w organizacji X

5. Przywództwo z pasją w przedsiębiorstwie

dr Milena Gojny-

Zbierowska

zarządzanie zasobami 

ludzkimi

zachowania organizacyjne

psychologia biznesu

systemy wysokie efektywności

postrzegane wsparcie 

organizacyjne

1. Charakterystyka wysoce efektywnych systemów pracy - 

studium przypadku;

2. Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na klimat 

organizacyjny;

3. Rodzaj kontraktu psychologicznego a wybrane zachowania 

organizacyjne;

4. Znaczenie osobowości pracownika w kształtowaniu się jego 

poczucia sprawiedliwości organizacyjnej;

5. Relacja pomiędzy poczuciem wsparcia organizacyjnego a 

zachowaniami dewiacyjnymi.

dr Monika 

Rutkowska

Zarządzanie karierą 

zawodową (wymiar     

indywidualny i organizacyjny)

Zarządzanie kompetencjami 

zawodowymi

audyt personalny 

(kompetencyjny)

Motywowanie pracowników

Rozwój zasobów ludzkich 

(HRD)

Szkolenie i doskonalenie 

pracowników

1. Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji w firmie X

2. Badanie stylów kierowania w kontekście kształtowania 

stosunków międzyludzkich

3. Ocena systemu motywacji do pracy w organizacji non-profit

4. Zarządzanie karierą zawodową we współczesnych 

organizacjach                     

5. Koncepcja wspierania równowagi między pracą a życiem                     

badanie satysfakcji z pracy pracowników w firmie X                     

6. Szkolenie personelu jako czynnik wpływający na doskonalenie 

pracowników

dr Magdalena 

Majowska

Strategiczne ZZL                                             

Wynagradzanie 

pracowników                       

Ocenianie pracowników 

1. Projektowanie strategii personalnej analiza i ocena systemu 

wynagrodzeń                        

2. Analiza i ocena systemu ocen okresowych

dr Adrian Pyszka

Outplacement (monitorowana 

redukcja zatrudnienia) 

procesie restrukturyzacji

Metody optymalizacji 

zatrudnienia w 

przedsiębiorstwie 

(outsourcing, leasing 

pracowniczy)

Zarządzanie zmianą 

organizacyjną

Rozwijanie kariery i 

aktywizacja, pobudzanie 

przedsiębiorczości, Biznes 

Plany

1. Ocena efektywności zarzadzania zasobami ludzkimi

2. Usprawnienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

3. Efektywność procesu szkoleń

4. Analiza luki kompetencyjnej w procesie ZZL

5. Restrukturyzacja zatrudnienia i zwolnienia pracowników

specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


