
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. 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. Izabela 

Sztangret, prof. UE

zarządzanie marketingowe, 

komunikacja marketingowa w 

sektorach produktów komputerowych 

1. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa, na przykładzie 

przedsiębiorstw X i jej uwarunkowania.

2. Marketingowe profile strategiczne przedsiębiorstw sektora (np. 

IT, gospodarki odpadami, usług turystycznych itp.).

3. Marketing gminy, na przykładzie X; subprodukty gminy i sposoby 

ich rozwoju.

4. Zarządzanie wiedzą marketingową w sektorach innowacyjnych.

5. Negocjacje w systemie działań marketingowych, na przykładzie 

przedsiębiorstwa X.

6. Strategie marketingowe w strukturach sieciowych, na przykładzie 

sieci międzysektorowej.

7. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle orientacji 

marketingowej przedsiębiorstw.

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

Studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek Zarządzanie

specjalność MARKETING



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 hab. Beata 

Reformat, prof. UE

marketing, marketing usług, 

zarządzanie marketingowe, marketing 

handlowy, zachowanie konsumentów w 

handlu detalicznym, marketing relacji 

1. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa X (np. uczelni wyższej, 

hurtowni, detalisty, itp..)                                                   2. 

Analiza i ocena działań marketingowych firmy X;                                                                                                                                                            

3. Sposoby  kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa na 

przykładzie przedsiębiorstwa X ;                                                                                       

4.  Narzędzia promocji na rynku usług np. firmy X;                                                                                                                                                         

5. Marketing relacji  w handlu detalicznym np. sieci handlowej X                                                                                                                                                                                

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



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

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 hab. Katarzyna 

Bilińska-Reformat, 

prof. UE

employer branding, marka osobista, 

marketing wewnętrzny, media 

społecznościowe

1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreowaniu marki 

osobistej 

2. Emplyer branding w działalności przedsiębiorstwa X 

3. Employer branding jako źródłow tworzenia przewagi 

konkurencyjnej przedsiebiorstwa 

4. Wykorzystanie marketingu wewnętrznego w działalności 

przedsiebiorstwa X 

5. Rola mediów społecznościowych w działaniach marketingu 

wewnętrzenego na przykładzie przedsiebiorstwa X

specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


