
Promotor Specjalizacja badawczo-dydaktyczna Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Marek 

Drzazga, prof. UE

Marketing/ komunikacja 

marketingowa przedsiębiorstw, 

marketing handlowy

1. Wpływ promocji sprzedaży na  zachowania konsumentów  (w 

oparciu o wyniki sondażu ankietowego przeprowadzonego wśród 

konsumentów usług turystycznych.

2. Postawy konsumentów wobec inbound marketingu w mediach 

społecznościowych w oparciu o wyniki sondażu ankietowego.

3. Wpływ marketingu zapachowego na zachowanie konsumentów.

dr hab. Beata 

Nowotarska-

Romaniak, prof. UE

marketing, marketing usług, marketing 

usług ubezpieczeniowych, marketing 

usług zdrowotnych,  marketing 

organizacji non profit, zachowania 

konsumentów na rynku,  badania 

rynkowe i marketingowe

1. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej  w kierowaniu 

wizerunku firmy

2. Zachowania ludzi młodych w procesie zakupu usługi 

ubezpieczeniowej.

3. Zachowania konsumentów w procesie decyzji zakupu usługi, 

produktu

4. Ludzie starsi jako ważny segment dla placówek służby zdrowia

5. Wpływ reklamy na decyzje konsumentów

6. Preferencje konsumentów na rynku medycyny estetycznej

7. Zachowania konsumentów a nowoczesny marketing na rynku usług

8. Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu 

pozycji rynkowej na przykładzie firmy X

9. Wykorzystanie public relations w działaniach placówek służby 

zdrowia

10. Wykorzystanie innowacyjności społeczności internetowych jako 

sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej zakładów ubezpieczeń

11. Reklama w procesie kształtowania pozycji rynkowej firm 

usługowych

12. Wykorzystywane strategie marketingowe  przez banki 

komercyjne

13. Etapy tworzenia strategii marketingowej firmy X

14. Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych

dr Jolanta Zrałek

Zrównoważona konsumpcja i 

zrównoważone zachowania 

konsumentów oraz ich uwarunkowania, 

koncepcja zrównoważenia w 

badaniach ekonomicznych – ekonomia 

ekologiczna, dekonsumpcyjne 

zachowania konsumentów i prosty styl 

życia (voluntary simplicity), ochrona 

interesów konsumenta, komunikacja a 

zachowania konsumentów, 

wykorzystanie wiedzy o 

zrównoważonych zachowaniach 

konsumentów w działalności 

marketingowej firm i organizacji non-

profit  

1. Pomiar zrównoważonej konsumpcji w UE

2. Motywy zrównoważonych zachowań konsumentów na rynku/w 

gospodarstwie domowym 

3. Czynniki kształtujące zrównoważone zachowania konsumentów na 

rynku X

4. Znajomość ekologicznych oznakowań produktów i ich znaczenie w 

procesie decyzyjnym konsumenta 

5. Przejawy dekonsumpcji w zachowaniach wybranych grup 

konsumentów w świetle badań pierwotnych

6. Znajomość praw konsumenckich i stopień ich wykorzystania przez 

konsumentów na rynku X

7. Story telling w działalności promocyjnej firm i jego wpływ na 

postawy konsumentów wobec marki

8. Portale społecznościowe jako narzędzie komunikacji 

zrównoważonych konsumentów

Studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek Zarządzanie

specjalność ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W USŁUGACH PROFESJONALNYCH, TURYSTYCE I MEDIACH



Promotor Specjalizacja badawczo-dydaktyczna Przykładowe tematy prac dyplomowych

prof. 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. Controlling marketingowy na przykładzie Orange Polska S.A.

2. Metody statystyczne i dynamiczne w ocenie płynności finansowej 

przedsiebiorstwa na przykładzie Tauron Polska Energia S.A.

3. Analiza struktury kapitału właścicielskiego i jej wykorzystanie w 

procesie zarzadzania zakładem ubezpieczeń

Ocena pozycji konkurencyjnej ING Banku Śląskiego w polskim 

sektorze bankowym.

5. Wpływ instytucji otoczenia biznesu na atrakcyjność inwestycyjną 

sektora MŚP na przykładzie województwa śląskiego

dr Tomasz Papaj

1. Zarządzanie jakością. 

2. Międzynarodowe standardy jakości 

w organizacjach biznesowych i 

publicznych. 

3. Zarządzanie organizacjami 

publicznymi

4. E-administracja

5. Funkcjonowanie organizacji non-

profit

1. Ocena użyteczności wybranych stron sklepów internetowych.

2. Jakość usług w systemie bankowości elektronicznej na przykładzie 

ING Bank Śląski

3. Wykorzystanie platformy usług publicznych (ePUAP) na 

przykładzie urzędu miasta Pińczów.

4. E-administracja na przykładzie projektu SEKAP w Starostwie 

Powiatowym 

w Będzinie.

5. Audit wewnętrzny jako narzędzie systemu zarządzania jakością 

na podstawie hurtowni farmaceutycznej X.

6. Ocena jakości usług edukacyjnych na przykładzie szkoły języków 

obcych Level.

7. Partnerstwo publiczno - prywatne w miastach na prawach 

powiatu w województwie śląskim

dr Patrycja Klimas

Analiza strategiczna organizacji

Strategie konkurencji i współdziałania

Współpraca strategiczna 

przedsiębiorstw.

Współczesne metody zarządzania 

przedsiębiorstwem

Zarządzanie w biznesie 

międzynarodowym

Zarządzanie innowacjami

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w 

sieciach międzyorganizacyjnych

Formy współdziałania 

międzyorganizacyjnego

Współtworzenie wartości

1Modele biznesu, innowacyjne modele 

biznesu, otwarte modele biznesu, 

sieciowe modele biznesu.

1Zarządzanie projektami

1. Innowacje, a konkurencyjność przedsiębiorstw branży 

motoryzacyjnej

2. Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw w branży e-

Commerce

3. Zarządzanie strategiczne w organizacjach NON-profit

4. Wpływ social media na konkurencyjność współczesnych 

przedsiębiorstw

5. Analiza strategiczna polskiej branży suplementów diety

6. Współpraca międzyorganizacyjna jako strategia zdobywania 

przewagi konkurencyjnej i kooperacyjnej

7. Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w polskiej branży 

gier

8. Innowacje w polskiej bankowości komercyjnej

9. Optymalizacja modeli monetyzacji – gry premium versus gry free-

2-play 

10. Strategie konkurencji / Modele biznesu w sektorach high-tech na 

przykładzie branży X (np. nanotechnologii, lotniczej, motoryzacyjnej, 

informatycznej, farmaceutycznej)

11. Strategie konkurencji / Modele biznesu w sektorach kreatywnych 

na przykładzie branży X (np. teatralnej, muzycznej, telewizyjnej, 

gamingowej, filmowej, muzealnej, etc.)

12. Modele innowacji, a strategie wdrażania innowacji - kontekst 

Gazel Biznesu

13. Zarządzanie innowacjami na podstawie Urzędu Miasta / 

Przedsiębiorstwa /Instytutu naukowo-badawczego

specjalność ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM



Promotor Specjalizacja badawczo-dydaktyczna Przykładowe tematy prac dyplomowych

prof. dr hab. 

Krystyna Śliwińska

marketing , ekonomika konsumpcji, 

polityka rynkowa, polityka 

żywnościowa 

1. Działania promocyjne operatorów sieci komórkowych w opinii 

konsumentów

2. Czynniki wpływające na zachowania wyborców na rynku 

politycznym w Polsce

3. Perswazja w reklamie telewizyjnej i jej rola w procesach 

decyzyjnych konsumentów

4. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Zabrza 

5. Marketing sportowy na przykładzie klubu sportowego FC 

Barcelona

6. Marketing społeczny w opinii respondentów na przykładzie 

kampanii dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym

7. Etyczno-prawne aspekty reklamy w opiniach konsumentów

8. Strategia marketingowa szkół windsurfingu na podstawie firmy X

9. Strategia marketingowa w usługach na przykładzie teatru Adama 

Mickiewicza w Cieszynie

10. Wpływ marki na zachowania nabywców na rynku 

samochodowym

11. Metody e-merchandisingu w internetowych sklepach 

elektronicznych i AGD

12. Strategia marketingowa na przykładzie Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu

13. Strategia promocji Parku Śląskiego

14. Sponsoring sportu na przykładzie PZPN

dr hab. Urszula 

Grzega, prof. UE

Konsumpcja i jej determinanty, 

Gospodarstwo domowe jako podmiot 

gospodarujący,

Poziom życia ludności, jego 

uwarunkowania i sposoby pomiaru, 

Badania podmiotów, procesów oraz 

zjawisk rynkowych,

Logistyczna obsługa klienta.

1. Obsługa logistyczna klienta w zmieniających się warunkach 

gospodarczych na przykładzie firm sektora TSL

2. Wpływ makrouwarunkowań i procesów globalnych na 

funkcjonowanie firm transportowych w Polsce

3. Preferencje konsumentów na rynku usług kurierskich w świetle 

badań bezpośrednich

4. Funkcjonowanie firm spedycyjnych a wyzwania społeczeństwa 

informacyjnego

5. Technologie telematyczne jako narzędzia wspomagające 

zaspokajanie potrzeb transportowych kierowców

dr Mirosław Pacut

marketing, zachowania konsumentów 

na rynku, marketing organizacji non 

profit, komunikacja marketingowa, 

badania rynkowe i marketingowe

1. Zachowania konsumentów na rynku e-commerce na przykładzie 

branży RTV

2. Kreowanie wizerunku firmy za pomocą działań public relations na 

przykładzie L’Oreal Polska

3. Preferencje konsumentów na rynku samochodów osobowych w 

Polsce

4. Strategia marketingowa jednostki terytorialnej na przykładzie 

gminy Libiąż

5. Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe konsumentów

6. Projektowanie strategii wejścia na rynek na przykładzie firmy 

Black Brush Studio

7. Wykorzystanie internetu w zintegrowanej komunikacji 

marketingowej na przykładzie firmy Lauren Peso Polska S.A.

8. Budowanie relacji z klientami na przykładzie wybranych 

programów lojalnościowych prowadzonych w Polsce

specjalność MARKETING NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH



Promotor Specjalizacja badawczo-dydaktyczna Przykładowe tematy prac dyplomowych

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

prof. dr hab. 

Wojciech Dyduch

przedsiębiorczość organizacyjna

zarządzanie strategiczne

tworzenie wartości organizacjach

efektywność funkcjonowania 

organizacji

przywództwo strategiczne

twórcza strategia organizacji

1. Ocena poziomu zarządzania przedsiębiorczego w firmie

2. Przywództwo strategiczne a tworzenie wartości w 

przedsiębiorstwie

3. Ocena podejścia związanego z twórczą strategią

4. Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej w MSP

5. Podejmowanie przedsiębiorczych szans na przykładzie firm typu 

start-up

dr hab. Przemysław 

Zbierowski

Przedsiębiorczość

Zastosowanie psychologii pozytywnej 

w zarządzaniu                                

Zachowania organizacyjne                      

Zarządzanie międzynarodowe

Motywacja

Przywództwo

Praca zespołowa

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pozytywne metody zarządzania 

organizacją 

Firmy wysokiej efektywności 

Komunikacja

Well-being i work-life balance

1. Przedsiębiorczość kobiet

2. Pasja w przedsiębiorczości

3. Rozwój ekonomii społecznej w Polsce i na świecie

4. Kulturowe uwarunkowania komunikacji

5. Przywództwo pozytywne

6. Przywództwo autentyczne

7. Rozwój kompetencji menedżerskich w pracy przewodnika 

turystycznego

8. Wpływ kultury organizacyjnej na model przywództwa

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

specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


