
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Henryk Zawadzki, 

prof. UE

Metody ilościowe w finansach 

(probabilistyczne 

modelowanie cech 

instrumentów finansowych) i 

ekonomii(modelowanie 

wzrostu gospodarczego) 

1. Ocena satysfakcji czytelników CINIBA za 

pomocą zmodyfikowanej metody SERVQUAL.

2. Nierówności dochodowe w Polsce oraz ich 

związki z wybranymi wielkościami 

makroekonomicznymi.

3. Umieralność i przeciętne trwanie życia w 

województwie śląskim w latach 1999-2014.

4. Wybrane metody analizy i prognozowania cen 

metali szlachetnych.

5. Analiza porównawcza klubów fitness z 

wykorzystaniem metod porządkowania liniowego 

oraz statystyk opisowych.

dr hab. 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

6. Ład korporacyjny

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na 

przykładzie przedsiębiorstwa „X” 

2. Inwestowanie w kryptowaluty na przykładzie 

przedsiębiorstwa „X” 

3. Koszty pracy na podstawie przedsiębiorstwa 

„X” 

4. Rozliczanie koszów na podstawie projektów 

przedsiębiorstwa „X” 

5. Polityka cenowa przedsiębiorstwa „X” na rynku 

stacji paliw

dr Ewa Czyż-Gwiazda 

1. Pomiar efektywności 

działania organizacji – 

finansowe i pozafinansowe 

metody oceny.

2. Finansowanie i 

funkcjonowanie organizacji na 

rynku klienta. 

3. Zarządzanie jakością, 

międzynarodowe standardy 

jakości w organizacjach 

biznesowych i publicznych, i 

ich wpływ na wyniki działania 

podmiotów (w tym koszty 

jakości). 

4. Zarządzanie procesami 

biznesowymi w organizacjach 

a wartość przedsiębiorstwa.

5. Zarządzanie projektami, 

Lean Management, Six 

Sigma, rachunkowość 

zarządcza.

1. Finansowe i pozafinansowe metody oceny 

działalności organizacji.

2. Budżetowanie na przykładzie wybranej 

organizacji.

3. Poprawa produktywności przedsiębiorstwa z 

wykorzystaniem koncepcji Lean Manufacturing

4. Wpływ zarządzania jakością na wyniki 

działania przedsiębiorstwa. 

5. Doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem 

poprzez analizę i ocenę systemu zarządzania 

jakością.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Finanse menedżerskie
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dr Agnieszka Dziubińska

1. Budowanie przewagi 

konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa.

2. Metody analizy 

strategicznej.

3. Uczenie się organizacji.

4. Finansowe aspekty 

zarządzania strategicznego.

5. 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 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

1. 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 Anna Kwiecień 

1. Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa.

3. Wartości niematerialne w 

przedsiębiorstwie

4. Analiza ekonomiczna 

finansowa przedsiębiorstwa

5. 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
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1. Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw 

2. Analiza ekonomiczna – 

finansowa 

3. Rynki i instrumenty 

finansowe. 

4. Ocena opłacalności 

inwestycji

1. Źródła finansowania działalności 

przedsiębiorstwa 

2. Analiza finansowa wybranego 

przedsiębiorstwa. 

3. Budowa i zarządzanie portfelem 

inwestycyjnym

4. Pozyskanie kapitału na rynku finansowym 

5. Inwestycje alternatywne (kruszce, antyki, 

kamienie szlachetne, numizmatyka…)


