
Promotor Specjalizacja badawczo-dydaktyczna Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Paweł Kosiń, 

prof. UE

1. Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw

2. Analiza ekonomiczno – finansowa

3. Controlling finansowy

4. Zarządzanie projektami

5. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

2. Innowacje a przewaga rynkowa

3. Efektywność powiązań franchisingowych

4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

5. Wpływ factoringu na kondycję finansową przedsiębiorstwa

dr hab. Włodzimierz 

Rudny, prof. UE

1. Zarządzanie strategiczne w 

przedsiębiorstwie

2. Analiza ekonomiczno – finansowa 

przedsiębiorstw.

3. 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 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. 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

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek Zarządzanie

specjalność ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM



Promotor Specjalizacja badawczo-dydaktyczna Przykładowe tematy prac dyplomowych

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

prof. dr hab. 

Grażyna 

Gruszczyńska-Malec 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Motywowanie personelu

Systemy wynagrodzeń

Metody wartościowania pracy 

Badanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji

Indentyfikacja kultury organizacyjnej

Ocena systemu motywacji do pracy w organizacji

dr hab. Agata Austen, 

prof. UE

Motywowanie pracowników

przywództwo

zarządzanie wiedzą

zarządzanie efektywnością 

(performance management)

system wynagrodzeń

system ocen okresowych

kultura organizacyjna

sieci międzyorganizacyjne 

(współpraca międzyorganizacyjna)

wizerunek pracodawcy (employer 

branding)

Ocena procesu rekrutacji i selekcji pracowników za pośrednictwem 

agencji doradztwa personalnego

Motywowanie a wypalenie zawodowe pracowników organizacji

Wpływ przywództwa na motywację pracowników na przykładzie 

….

Kultura organizacyjna a kultura narodowa a przykładzie …..

Wizerunek pracodawcy a patologie środowiska pracy

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

specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


