
 

 

Obszary tematyczne prac dyplomowych 

 

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni 

1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, w tym kreowanie ich 

przewagi konkurencyjnej; kreowanie marki 

2. Firmy rodzinne w gospodarce rynkowej; społeczna odpowiedzialność biznesu 

3. Zmiana własnościowa w przedsiębiorstwach po 1989 roku 

4. Gospodarka lokalna i regionalna, w tym: rozwój lokalny i regionalny; modernizacja 

przestrzeni miast, gmin i regionów; lokalny i regionalny rynek pracy 

5. Marketing terytorialny, promocja miast i regionów 

6. Historia gospodarcza, w tym: historia gospodarcza powszechna i Polski w XIX i XX 

wieku; historia przedsiębiorstw od powstania do dnia dzisiejszego; znaki towarowe  

i marki w procesie dziejowym; gospodarka Polski Ludowej 1945-1989 

 

dr Paweł Antoszak 

1. Makroekonomiczne aspekty współczesnej gospodarki rynkowej 

2. Funkcjonowanie rynku pracy (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy) 

3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach 

4. Badanie sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach. Analiza ekonomiczno-finansowa 

przedsiębiorstwa 

5. Rachunkowość zarządcza i controlling w firmie 

6. Ekonomiczno-społeczne aspekty funkcjonowania systemów menedżerskich i kontroli 

w przedsiębiorstwie 

7. System finansowy i podatkowy w Polsce i na świecie 

8. Finansowanie podmiotów gospodarczych i publicznych 

9. Prywatne i publiczne podmioty gospodarcze i ich funkcjonowanie w gospodarce 

rynkowej 

10. Współczesne koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego 

 

dr Maryla Bieniek-Majka 

1. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  

2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw 

3. Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 



 

 

4. Procesy integracji w gospodarce 

5. Organizacja rynków (w tym rolnych) 

6. Wspólna polityka rolna 

7. Ekonomia zrównoważonego rozwoju 

 

dr Ewa Dziawgo 

1. Gospodarka Unii Europejskiej; gospodarka państw europejskich 

2. Handel zagraniczny; finanse międzynarodowe 

3. Finanse przedsiębiorstw; analiza ekonomiczno-finansowa; badanie kondycji 

finansowej przedsiębiorstwa  

4. Finanse publiczne; gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 

5. Podatki; system podatkowy w Polsce; systemy podatkowe państw  

6. Rynek finansowy i kapitałowy; inwestowanie  

7. Inwestycje; ocena projektów inwestycyjnych; rynek nieruchomości 

8. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach; rynek pracy 

9. Rachunkowość zarządcza 

 

dr Ewelina Idziak 

1. Analiza finansowa przedsiębiorstw (różne ujęcia, analiza wskaźnikowa, wybrane 

segmenty, porównanie przedsiębiorstw w branży etc.) 

2. Inwestycje alternatywne 

3. Finanse gospodarstw domowych 

4. Instrumenty rynku finansowego / Aspekty rynku finansowego 

5. Bankowość (różne aspekty, produkty/usługi etc.) 

 

dr Urszula Stupałkowska 

1. Finanse publiczne; budżety jednostek samorządu terytorialnego 

2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego i ich przeznaczenie 

3. Finansowanie zdań jednostek samorządu terytorialnego 

4. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych 

5. Finansowanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych 

6. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 

7. Podatki i opłaty lokalne 

8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 



 

 

9. Dług w sektorze publicznym 

10. Rola transferów z budżetu państwa w dochodach JST 

 

dr Agnieszka Szczepkowska-Flis 

1. Analiza rynku i strukturalne uwarunkowania działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw 

2. Postęp technologiczny i aktywność innowacyjna przedsiębiorstw 

3. Koniunktura gospodarcza: zastosowanie ilościowych i jakościowych wskaźników do 

analizy wahań koniunkturalnych  

4. Analiza techniczno-ekonomiczna przedsiębiorstwa 

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: determinanty i efekty BIZ 

 

dr Aldona Uziębło 

1. Rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa; podobieństwa i różnice  

w rozwiązaniach podatkowych i bilansowych; rozliczanie kosztów 

2. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza; wykorzystanie informacji z systemu 

rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw, analiza wskaźnikowa, piramidalna, 

dyskryminacyjna, przyczynowa 

4. Finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zapasami, windykacja należności, modele dot. 

środków pieniężnych; struktura kapitału, koszt kapitału, ocena projektów 

inwestycyjnych. 

 

 

 

 


