
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Marcin Komor

marketing, marketing usług, 

marketing międzynarodowy, 

internacjonalizacja 

przedsiębiorstw, zachowania 

kulturowe na rynkach 

zagranicznych, 

euromarketing, zachowania 

konsumentów na rynku Unii 

Europejskiej

1. Polityka marketingowa w przedsiębiorstwie na podstawie 

firmy X 

2. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa na rynku 

międzynarodowym na przykładzie firmy X

3. Reklama jako narzędzie kształtowania decyzji zakupu

4. Marketing usług turystycznych na przykładzie agencji  

turystycznej X

5. Marketing mix w działalności sklepów internetowych 

6. Strategia marketingowa w bankowości detalicznej na 

przykładzie Banku PKO BP

7. Sponsoring sportowy w piłce nożnej na przykładzie 

wybranych klubów polskiej ekstraklasy

8. Strategia promocji miasta na przykładzie Zabrza

9. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce 

10. Działalność międzynarodowa polskich przedsiębiorstw (na 

przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)

11. Metody kształtowania cen produktów turystycznych 

kreowanych przez touroperatorów w Polsce

12. Wybrany rynek (np. handlu detalicznego, mleka, 

turystyczny) w Polsce na tle innych rynków krajowych UE.

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

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Zarządzanie

specjalność MARKETING NA RYNKACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
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Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

prof. dr hab. 

Krystyna Jędralska 

1. Controlling -  Instrumenty; 

Warunki wdrażania; 

Organizacja w polskich i 

międzynarodowych 

przedsiębiorstwach.

2. Analiza ekonomiczno –  

finansowa - metodyka; 

zastosowanie procesów 

decyzyjnych w 

przedsiębiorstwach.

3. Zarządzanie ryzykiem 

przedsiębiorstwa 

(przedsiębiorstwa wytwórcze, 

banki, firmy 

ubezpieczeniowe). 

4. Zarządzanie strategiczne 

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

2. Metody statystyczne i dynamiczne w ocenie płynności 

finansowej przedsiębiorstwa 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 hab. Adam 

Samborski, prof. UE

1. Zarządzanie 

przedsiębiorstwem

2. Nadzór korporacyjny

3. Finanse przedsiębiorstw

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a finansjeryzacja gospodarki

2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

3. Ocena efektywności mechanizmów nadzoru korporacyjnego w 

wybranych spółkach akcyjnych

4. Nadzór korporacyjny a atrakcyjność inwestycyjna spółki 

akcyjnej

5. Złożoność wyboru w decyzjach inwestycyjnych

dr Janusz Marek

1. Struktura organizacyjna 

przedsiębiorstwa.

2. Metody i techniki 

zarządzania.

3. Analiza strategiczna 

przedsiębiorstwa.

4. Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

5. Funkcjonowanie sektora 

MSP

1. Analiza struktury organizacyjnej firmy X.

2. Koncepcja strategii rozwoju firmy X.

3. Analiza funkcjonowania małej firmy.

4. Nowoczesne metody zarządzania współczesną firmą.

5. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

dr Krystyna Serafin

1. Zarządzanie zasobami 

ludzkimi.

2. Zarządzanie organizacją.

3. Zarządzanie strategiczne.

4. Menedżer we współczesnej 

organizacji. 

5. Społeczno – kulturowe 

aspekty współczesnej 

organizacji. 

1. Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry 

kierowniczej

2. Nowe umiejętności i role menedżerskie

3. Zarządzanie wiedzą jako największą wartością w organizacji

4. Komunikowanie się w organizacji jako sposób na skuteczne 

zarządzanie

5. Zachowania organizacyjne jako istotny czynnik sukcesu 

organizacji

6. Etyka menedżera / biznesu jako istotny czynnik sukcesu 

organizacji

7. Zmiany i innowacje jako działania kreujące wizerunek 

współczesnej organizacji.

8. Kultura organizacyjna jako wartość we współczesnej 

organizacji

9. Zarządzanie stresem na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa

10. Mobbing i wypalenie zawodowe jako trudne problemy we 

współczesnej organizacji

specjalność ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
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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

Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji w firmie X

Badanie stylów kierowania w kontekście kształtowania 

stosunków międzyludzkich

Ocena systemu motywacji do pracy w organizacji non-profit

Zarządzanie karierą zawodową we współczesnych 

organizacjach                     

Koncepcja wspierania równowagi między pracą a życiem                     

badanie satysfakcji z pracy pracowników w firmie X                     

Szkolenie personelu jako czynnik wpływający na doskonalenie 

pracowników

dr Monika 

Sulimowska-

Formowicz

Relacje międzyorganizacyjne

Zarządzanie  zasobami 

ludzkimi w biznesie 

międzynarodowym

Zarządzanie wiedzą 

Konkurencyjność 

przedsiębiorstw 

Zarządzanie strategiczne

1. Kompetencje relacyjne kadry jako determinanta sukcesu firmy 

we współpracy

2. Kompetencje menedżerskie niezbędne dla skutecznej 

współpracy międzyorganizacyjnej.

3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi jako narzędzia 

budowania kapitału społecznego organizacji

4. Wybrane narzędzia ZZL i ich skuteczność w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem międzynarodowym

5. Elementy systemu ZZL i ich rola w budowaniu przewagi 

konkurencyjnej firmy międzynarodowej

6. Podobieństwa / różnice w strategiach ZZL pomiędzy filiami 

firm umiędzynarodowionych, wpływ uwarunkowań lokalnych.

7. Rola narzędzi ZZL jako czynników sukcesu współpracy między 

przedsiębiorstwami

8. Wybrane narzędzia ZZL i ich znaczenie w procesach 

zarządzania wiedzą w organizacji 

9. Zaufanie jako czynnik sukcesu we współpracy między 

organizacjami 

10. Współpraca międzyorganizacyjna jako sposób rozwoju 

firmy – studium przypadku

11. Kooperacja międzyorganizacyjna jako sposób podnoszenia 

konkurencyjności firmy – studium przypadku

12. Narzędzia i procedury zarządzania współpracą 

międzyorganizacyjną – stadium przypadku

13. Strategia rozwoju firmy X

14. Strategia konkurencji firmy X

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

specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


