
Promotor Specjalizacja badawczo-dydaktyczna Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Monika Kulikowska-

Pawlak

przedsiębiorczość

kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych

finansowanie przedsiębiorczych 

przedsięwzięć

zachowania przedsiębiorcze

1. Finansowanie przedsiębiorczych przedsięwzięć;

2. Ocena zachowań przedsiębiorczych - studium przypadku;

3. Analiza stylu zarządzania w badanej organizacji;

4. Politykowanie organizacyjne w firmie 

5. Społeczne aspekty zarządzania w przedsiębiorstwie

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 Kinga Hoffmann-

Burdzińska

Szkolenia i rozwój personelu                                      

Równowaga praca-życie                       

Mierzenie efektywności zarządzania 

zasobami ludzkimi

1. Organizacja szkoleń w wybranej firmie. Diagnoza i projekt 

usprawnień

2. Zarządzanie czasem menadżera

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. Zadowolenie z pracy wśród pracowników w wybranej firmie                    

8. Stres i wypalenie zawodowe w wybranej grupie pracowników                     

9. Konflikty w pracy na przykładzie wybranej firmy biznes plan 

10. Diagnoza i doskonalenie kompetencji menedżera

dr Monika Krakowiak-

Drzewiecka

komunikacja społeczna i kapitał 

społeczny 

funkcjonowanie samorządów lokalnych 

i partycypacja obywatelska

analiza rynków lokalnych i 

regionalnych 

ekonomia instytucjonalna

1. Kapitał ludzki jako źródło sukcesu firmy X

2. Ocena systemu motywowania pracowników na przykładzie firmy 

X

3. Rola komunikacji w kierowaniu organizacją

4. Zarządzanie wiedzą na przykładzie urzędu miasta X

5. Rola menedżera w kreowaniu wizerunku firmy działającej na 

lokalnym rynku

6. Partycypacja pracowników w procesie wprowadzania zmian 

organizacyjnych w firmie X
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prof. 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

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

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek Zarządzanie

specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKA


