
Wykaz obszarów tematycznych promotorów prac dyplomowych Instytutu 

Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

 

 

Dr hab. Jarosław Stanisław Kardas, prof. uczelni 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 

2. Style zarządzania zasobami osobowymi przedsiębiorstwa. 

3. Determinanty organizowania i planowania zasobów ludzkich                                                                    

w przedsiębiorstwie. 

4. Proces doboru pracowników (modele rekrutacji i selekcji). 

5. Systemy i proces motywowania pracowników. 

6. Proces oceny pracowników. 

7. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie. 

8. Analiza i wartościowanie pracy menedżerów. 

9. Rozwój indywidualny i budowanie ścieżek kariery personelu 

przedsiębiorstwa. 

10. Procesy mentoringu i coachingu. 

11. Mierniki skuteczności stylów kierowania w przedsiębiorstwie. 

12. Techniki aktywizujące twórcze myślenie menedżerów. 

13. Budowa tablic kompetencyjnych w przedsiębiorstwie. 

14. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi w przedsiębiorstwie. 

15. Uwarunkowania rozwoju kompetencji bazowych i firmowych u 

menedżerów. 

16. Uwarunkowania systemu informacji personalnej. 

17. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. 

  



Dr  hab. Anna Marciniuk-Kluska, prof. uczelni 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Koncepcje zrównoważonego rozwoju. 

2. Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. 

3. Rozwój gospodarczy gmin. 

4. Ekonomiczne i społeczne aspekty inwestycji proekologicznych. 

5. Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 

6. Fundusze ekologiczne w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. 

7. Analiza taksonomiczna gmin. 

8. Gospodarka odpadami. 

9. Problemy gospodarki wodno-ściekowej w gminie. 

10. Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy. 

11. Instrumenty kreowania rozwoju na poziomie lokalnym. 

12. Budżet gminy jako instrument rozwoju lokalnego. 

13. Działania władz lokalnych wspierające rozwój obszarów wiejskich. 

14. Polityka ekologiczna gmin. 

15. Pomiar trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

16. Zastosowanie wybranych metod prognozowania (np. prognozowanie stopy 

1. bezrobocia, dochodów budżetowych, wydatków gospodarstw domowych). 

17. Prognozowanie na podstawie ekonometrycznego modelu produkcji. 

18. Taksonomiczna analiza poziomu infrastruktury Jednostki Samorządu 

Terytorialnego. 

19. Modelowanie rozwoju obszarów wiejskich. 

20. Zarządzanie finansami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. 

  



Prof. dr hab. inż. Yury Pauliuchuk 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

2. Opracowanie planu działania firmy (biznes planu). 

3. Projektowanie struktur organizacyjnych zarządzania. 

4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie. 

5. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. 

6. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. 

7. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie. 

8. System zarządzania a systemy informacji i komunikacji w 

przedsiębiorstwach. 

9. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. 

10. Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. 

11. E-biznes jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej. 

12. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 

 

  



Prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Tendencje zmian w strukturze gałęziowej transportu Polski. 

2. Transport multimodalny w przewozie towarowym. 

3. Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem samochodowym. 

4. Transport lądowy w Polsce. 

5. Marketing i jego rola w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy …… 

6. Motywacja pracowników w przedsiębiorstwie. 

7. Opakowanie jako element promocji żywności. 

8. Logistyka dystrybucji produktu. 

9. Logistyka dystrybucji w zarządzaniu firmą na przykładzie …….. 

10. Rola obsługi klienta w kształtowaniu wizerunku firmy np. …… 

11. Wpływ reklamy na zachowanie konsumenta. 

12. Promocja jako narzędzie marketingu na przykładzie …… 

13. Znaczenie marketingu w funkcjonowaniu usług rynkowych. 

14. Wpływ marki na zachowania nabywcze konsumentów. 

15. Rola i znaczenie podstawowych narzędzi marketingu stosowanych przy 

wprowadzeniu 

1. nowego produktu na rynek. 

16. Znaczenie transportu intermodalnego i multimodalnego we współczesnej 

logistyce. 

17. Specyfika przewozu materiałów niebezpiecznych. 

18. Rola i znaczenie spedycji we współczesnej logistyce. 

 

  



Dr hab. Żanna Pleskacz, prof. uczelni 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 

2. Rynek kapitałowy i jego mechanizmy 

3. Zarządzanie finansami w sytuacjach kryzysowych 

4. Giełda papierów wartościowych i jej instrumenty 

5. Rynek pracy i jego mechanizmy 

  



Dr hab. Piotr Senkus, prof. uczelni 

 

Tematyka seminarium: Współczesne wyzwania w logistyce wobec rozwoju 

koncepcji Przemysłu 4.0 

Logistyka jako nauka praktycznego zarządzania, ewoluuje, dopasowując się lub 

kreując nowe trendy współczesnej gospodarki. 

Tematyka realizowanych ramach seminarium dotyczy dyskusji i opracowania 

tematów z szerokiego obszaru organizacji logistyki w trudnych warunkach: 

• Społecznych, 

• Gospodarczych, 

• Technologicznych. 

Wspólnym mianownikiem dla tak różnorodnych obszarów jest problem działań 

usprawniających w aspekcie rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0. 

Tematy prac zawierać mogą dotyczyć: 

• Rozwiązań konkretnych problemów w organizacji – a) Charakterystykę 

tradycyjnej metody organizacji (wybranego obszaru badawczego); b) 

Próbę rozpoznania w nim: „wartości dodanej” oraz „wąskich gardeł” i 

głównych rodzajów „marnotrawstwa”; c) Dopasowanie (teoretyczny opis) 

adekwatnych metod rozwiązywania tego typu problemów; d) 

Przeprowadzenie i przedstawienie badań własnych (wybór metody 

badawczej, dobór próby losowej; e) identyfikacja istoty problemu, 

korzyści z usprawnień, bariery wprowadzania usprawnień, itp.); 

• Charakterystykę nowoczesnych trendów w poszczególnych obszarach 

logistyki, np.: 

o Automatyka; 

o Robotyka; 

o Sztuczna Inteligencja; 

o Pojazdy autonomiczne; 

o Autonomiczne systemy magazynowe; 

o Systemy informatyczne w logistyce. 



Dr hab. Marzena Wójcik – Augustyniak, prof. uczelni 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Zarządzanie strategiczne. 

• Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. 

• Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / sektora / gminy / powiatu / 

województwa itp. 

• Przedsiębiorstwo w otoczeniu konkurencyjnym. 

• Strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 

• Znaczenie produktu/ceny/promocji/dystrybucji w strategii 

marketingowej. 

• Reklama internetowa (lub inna) produktu X (firmy Y) jako narzędzie 

promocji. 

• Strategie konkurencji w sektorze / branży …. na przykładzie…. 

• Strategia wprowadzania na rynek nowego produktu jako czynnik wzrostu 

przedsiębiorstwa. 

• Wykorzystanie nowoczesnych technologii w prowadzeniu biznesu w 

wybranych firmach województwa / powiatu / gminy …………. 

• Strategie marketingowe w zarządzaniu firmą …… 

• Systemy franchisingowe w Polsce. 

• Kontakty z odbiorcami na przykładzie wybranych sektorów. 

2. Zarządzanie MSP 

• Zarządzanie MSP – specyfika zarządzania. 

• Funkcjonowanie MSP – (demografia, znaczenie dla gospodarki). 

• Przedsiębiorca w małej firmie (motywacje, kompetencje, charakterystyka 

demograficzna). 

• Analiza wybranych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. 

• Cechy funkcjonowania małych firm rodzinnych. 

• Nowoczesne sposoby usprawniania działalności i organizacji firmy 

(outsourcing, franchising, …). 

• Czynniki wpływające na podejmowanie samodzielnej działalności 

gospodarcze. 

• Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

• Finansowanie sektora MSP w Polsce. 

• NewConnect. 

  



dr hab. Józef Wróbel, prof. uczelni 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw 

domowych i przedsiębiorstw. 

2. Węzłowe problemy dotyczące wzrostu i rozwoju gospodarczego. 

3. Uwarunkowania związane z kształtowaniem się koniunktury gospodarczej. 

4. Ocena aktualnych  problemów dotyczących rynku pracy i zagadnień 

bezrobocia. 

5. Problematyka cen i inflacji w gospodarce. 

6. Uwarunkowania związane z kształtowaniem się polityki regionalnej. 

7. Problematyka funkcjonowania funduszy europejskich i sposoby 

finansowania programów krajowych. 

8. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarki.  

 

  



Dr Ola Bareja-Wawryszuk  

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Rynek usług logistycznych 

2. Zarządzanie łańcuchem dostaw 

3. Logistka w sektorze rolno-spożywczym 

4. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce i Europie 

5. Logistyka dystrybucji  

6. Koncentracja przestrzenna podmiotów gospodarczych  

7. V Konsumpcja zrównoważona  

8. Marketing w przedsiębiorstwie  

 

  



Dr Edyta Bombiak 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 

- modele polityki personalnej 

- pozyskiwanie pracowników dla organizacji (metody rekrutacji i selekcji)  

- system ocen pracowniczych 

- systemy motywacyjne we współczesnych organizacjach (diagnoza narzędzi 

motywowania i ocena ich efektywności, projektowanie systemu 

motywacyjnego) 

 -  szkolenia i rozwój osobisty pracowników (metody audytu i rozwoju  

kompetencji) 

- planowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników 

 - stosunki pracownicze (komunikowanie się w organizacji, partycypacja, 

konflikty) 

- kultura organizacji (typy i wymiary kultury, diagnoza kultury organizacyjnej, 

zarządzanie międzykulturowe) 

- etyka  w zarządzaniu kapitałem ludzkim (problemy etyczne w procesach: 

rekrutacji, selekcji, oceniania i zwalniania   pracowników) 

- kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa 

- wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami 

2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa: 

- diagnozowanie czynników makrootoczenia : (analiza PEST, luka strategiczna, 

metody scenariuszowe) 

- analiza struktury sektora i identyfikacja pozycji konkurencyjnej w sektorze 

(model 5 sił M. Portera, mapa grup strategicznych, ocena atrakcyjności sektora) 

- identyfikacja zasobów strategicznych firmy: analiza łańcucha wartości  

- analiza portfela produkcji: zastosowanie technik macierzowych  

- identyfikacja kluczowych czynników sukcesu 

- diagnoza zbiorcza: zastosowanie analizy TOWS/SWOT, SPACE 

- analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa (analiza wskaźnikowa, modele 

dyskryminacyjne) 

3. Zarządzanie  projektami  

- struktury projektowe,  

- budowanie zespołów projektowych,  

- planowanie przebiegu projektów,  

- zarządzanie ryzykiem projektu,  

- zarządzanie komunikacją w projekcie 

-  przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE 

 

  



Dr Jolanta Brodowska-Szewczuk  

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Aspekty ekonomiczne przedsiębiorstwa w gospodarce.  

2. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, analiza finansowa 

przedsiębiorstwa. 

3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. 

4. Finansowanie inwestycji  z  Funduszy Europejskich. 

5. Konkurencyjność przedsiębiorstw. 

6. Absorpcja Funduszy Europejskich.  

7. Źródła finansowania przedsiębiorstw. 

8. Innowacyjność i B+R. 

9. Rynek finansowy  w tym: instrumenty finansowe, pochodne instrumenty 

finansowe  

10. Fundusze Europejskie a konkurencyjność gospodarki polskiej  

 

 

  



Dr Marcin Chrząścik 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Marketing towarów i usług oraz marketing terytorialny 

2. Zarządzanie wizerunkiem i marką 

3. Projektowanie multimedialne 

4. Zarządzanie jakością 

5. Klasyczne i nowe media 

 

  



dr Regina Demjaniuk 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Kierunki usprawnień realizacji procesów transportowych w systemie 

eurologistyki. 

2. Wpływ infrastruktury transportowej na rozwój logistyki w regionie. 

3. Przewoźnik ekspresowy na rynku międzynarodowych usług logistycznych. 

4. Analiza uwarunkowań logistycznych w Polsce. 

5. Infrastrukturalne problemy w handlu zagranicznym. 

6. Infrastruktura informatyczna w zarządzaniu logistyką międzynarodową. 

7. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych w krajowym systemie 

logistycznym. 

8. Rozwój centrów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

9. Outsourcing usług logistycznych. 

10. Organizacja logistyki w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

  



Dr Monika Jasińska 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Problemy i procesy organizacyjne. 

• Kształtowanie (budowanie) i funkcjonowanie grup oraz zespołów w 

organizacji. efektywność zespołu: czynniki stymulujące i bariery efektywności - 

twórczość i kreatywność. 

• Psychologiczne uwarunkowania zachowania się człowieka w organizacji, 

zjawisko mobbingu w organizacji, stres zawodowy, kapitał intelektualny jako 

wyznacznik sukcesu organizacji. 

• Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych: motywacja                                           

i motywowanie, 

budowanie systemów motywacyjnych, postawy społeczne – stosunek do pracy, 

satysfakcja i zadowolenie z wykonywanej pracy, wypalenie zawodowe, rola 

pracy w życiu społecznym ludzi, aktywność społeczno – zawodowa, środowisko 

pracy a wykonywanie pracy. 

• Kierowanie zespołem: efektywne kierowanie (cechy, role, zachowania, style 

kierowania), źródła i przejawy władzy. 

• Umiejętności interpersonalne: proces komunikowania w organizacji, 

współpraca i współdziałanie ludzi w organizacji. 

• Zjawisko synergii w organizacji – uwarunkowania procesu. 

• Zjawiska patologiczne i dezorganizujące w organizacji: konflikt                                     

w organizacji: uwarunkowania, przebieg, następstwa konfliktów, strategie 

radzenia sobie z konfliktem w organizacji, trudności w relacjach ze 

współpracownikami (na płaszczyźnie zawodowej), rola menedżera                               

w rozwiązywaniu problemów (konfliktów). 

• Proces negocjacji w biznesie. 

• Menedżer w organizacji – praca menedżera, role, zadania, kompetencje, 

umiejętności, błędy w kierowaniu, metody pracy kierowniczej. 

• Kompetencje zawodowe: kompetencje pracownicze, kompetencje 

kierownicze, rozwój pracowników, pozyskiwanie i rozwój wiedzy w 

organizacji, ocena pracownicza. 

• Zmiany i rozwój w organizacji – sterowanie procesem zmian, 

psychospołeczne aspekty zmian organizacyjnych (stres i opory wobec 

zmian), zmiany w otoczeniu i ich wpływ na organizację, rola kadry 

zarządzającej w procesie zmian, innowacje jako wyznacznik sukcesu. 

• Kulturowe wyznaczniki funkcjonowania organizacji - klimat i kultura 

organizacyjna, 

• Etyczny aspekt zachowań organizacyjnych. 

• Czynniki kształtujące wartość organizacji. 

• Proces zarządzania wiedzą w organizacji. 

• Budowanie kapitału relacyjnego w organizacji – aspekty psycho – społeczne 

 



Dr Radosław Korneć 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Ekologistyka  

2. Logistyka miejska 

3. Infrastruktura transportowa 

4. Ekologiczne aspekty logistyki  

5. Zarządzanie transportem 

6. Logistyka sytuacji kryzysowych 

7. Logistyka bezpieczeństwa 

  



Dr inż. Adam Marcysiak 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Uwarunkowania zmian na rynku powierzchni magazynowych. 

2. Rynek centrów handlowych w Polsce. 

3. Rynek usług kurierskich na przykładzie wybranych firm. 

4. Funkcjonowanie sieci dyskontowych w Polsce. 

5. Struktura kosztów transportowych w wybranym przedsiębiorstwie. 

6. System opłat drogowych w polskim transporcie. 

7. Zakres zróżnicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznym w polskim 

transporcie. 

8. Karty paliwowe jako metoda obniżenia kosztów w polskim transporcie. 

9. Struktura kosztów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie. 

10. Znaczenie transportu intermodalnego dla polskiej gospodarki. 

  



Dr inż. Agata Marcysiak 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Zmiany w stanie infrastruktury transportu drogowego na przykładzie 

wybranego województwa. 

2. Procesy logistyczne na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 

3. Uwarunkowania funkcjonowania centrów logistycznych w Polsce. 

4. Ocena kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. 

5. Funkcjonowanie łańcuchów dostaw na przykładzie wybranej grupy 

asortymentowej. 

6. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z branży logistycznej. 

7. Rozwój infrastruktury transportu kolejowego na przykładzie pozostałych 

krajów UE. 

8. Rozwój infrastruktury transportu lotniczego w Polsce. 

9. Miejsce outsourcingu w usługach logistycznych. 

10. Funkcjonowanie franczyzy jako elementu logistyki dystrybucji. 

  



Dr Ewa Multan  

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji  

1.  Analiza modelu zarządzania ludźmi w organizacji  

2.  Rola i znaczenie narzędzi (instrumentów) w kształtowaniu strategii 

personalnej  

3.  Strategia zatrudnienia w zarządzaniu organizacją (dobór, rekrutacja, selekcja)  

4.  System szkoleń w przedsiębiorstwie a kompetencje pracowników  

5.  Zarządzanie karierą (rozwój osobisty i zawodowy)  

6.  Ocena systemu motywowania w organizacji  

7.  Wartościowanie i ocena pracy w procesie zarządzania ludźmi  

8.  Polityka zatrudnienia UE, MOP i OECD (podmioty, instrumenty, znaczenie 

dla organizacji)  

9.  Programy praca – życie (a efektywność zawodowa) 

10. Globalizacja a proces zarządzania ludźmi w organizacji (international / 

global HRM)  

11. Nowe  wyzwania  w  zarządzaniu  ludźmi  (e-HRM,  HRM-outsourcing,  

CSR  a  HRM,  

zarządzanie zaufaniem, zarządzanie talentami, budowanie zaangażowania 

pracowników)  

  

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem  

1.  Proces kształtowania strategii w przedsiębiorstwie a przewaga konkurencyjna  

2.  Strategia organizacji a budowanie kluczowych kompetencji   

3.  Wykorzystanie analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa  

4.  Analiza konkurencyjności podmiotów w różnych sektorach  

5.  Konkurencyjność podmiotów w regionie Polski Wschodniej 

6.  Strategie korporacji transnarodowych  



dr Monika Ojdana-Kościuszko 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Motywacja i motywowanie. 

2. Satysfakcja z pracy. 

3. Marketing. 

4. Logistyka produkcji. 

5. Logistyka dystrybucji. 

6. Outsourcing usług logistycznych. 

7. Zarządzanie kryzysowe. 

  



Dr inż. Anna Maria Rak 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Determinanty rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

2. Źródła finansowania podmiotów sektora MSP, 

3. Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, 

4. Informacja w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku 

kapitałowym, 

5. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, 

6. Proces kształtowanie relacji z klientem, 

7. Ilościowe i strukturalne zmiany na rynku pracy, 

8. Polityka państwa w zakresie ograniczania rozmiarów i skutków 

bezrobocia (programy rynku pracy). 

  



Dr inż. Tomasz Stefaniuk 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Zarządzanie informacją i systemy informatyczne w organizacji/logistyce 

przedsiębiorstwa 

a. Przepływ informacji 

b. Wdrażanie systemów informatycznych 

c. Ocena funkcjonowania systemu XXX w organizacji YYY 

d. Polityka bezpieczeństwa informacyjnego w firmie XXX 

e. Przegląd systemów informatycznych obsługujących funkcje XXX 

2. Wirtualizacja i wykorzystanie Internetu w organizacji 

a. Wykorzystanie Internetu w firmie XXX 

b. E-commerce, E-transport, E-dystrybucja, E-biznes, E- 

c. Social media we współczesnej organizacji 

d. Organizacja wirtualna / zespół wirtualny 

3. Projektowanie procesów 

a. Reorganizacja procesu XXX w firmie YYY 

b. Metody/narzędzia modelowania/reorganizacji procesów w branży …. 

c. Projektowanie procesu/systemu  

  



Dr Marek Szajczyk 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Zarządzanie relacjami z interesariuszami. 

2. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie ekologiczne; ekorozwój. 

3. Systemy zarządzania środowiskowego i systemy zarządzania jakością. 

4. Zarządzanie innowacjami i kreatywność w działalności przedsiębiorstw. 

5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 

6. Zarządzanie projektami. 

7. Fundusze strukturalne i inicjatywy wspólnotowe Unii Europejskiej. 

8. Czystsza produkcja i zrównoważona produkcja. 

9. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. 

  



Dr inż. Stanisław Szarek 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Ekonomika i zarządzanie MŚP. 

2. Rachunkowość, rachunkowość zarządcza, kalkulacje kosztów, efektywność 

produkcji. 

3. Analiza finansowa przedsiębiorstw i innych jednostek. 

4. Rynki towarowe w Polsce i na świecie. 

5. Ekonomika i zarządzanie w agrobiznesie (zaopatrzenie, rolnictwo, przemysł 

przetwórczy). 

6. Ekonomika i zarządzanie w turystyce, turystyce wiejskiej, agroturystyce. 

7. Podatki i system podatkowy w Polsce. 

8. Kapitał ludzki a efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie. 

9. Propaganda – środki , zasady, techniki. 

10. Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej. 

11. Wycena przedsiębiorstw, taksacje. 

  



dr Teresa Szot-Gabryś  

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Organizacja rachunkowości i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw  

2. System rachunkowości zarządczej i zarządzani kosztami w przedsiębiorstwie  

3. Analiza finansowa i zarządzanie finansami przedsiębiorstw  

4. Zasady rozliczeń podatkowych małych podmiotów gospodarczych 

(podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta 

podatkowa, VAT)  

5. Analiza budżetu gminy  

6. Przedsiębiorczość i źródła finansowania działalności gospodarczej (kredyt, 

leasing)  

7. Wykorzystanie funduszy unijnych jako źródła finansowania projektów  

8. Zarządzania projektami infrastrukturalnymi i biznesowymi  

9. Biznes plan jako narzędzie planowania działalności gospodarczej  

10. Controlling operacyjny i strategiczny oraz controlling struktur i wyników 

  



Dr Monika Wakuła 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Rachunkowość: 

• podstawowe zasady i standardy rachunkowości, 

• organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, 

• teorie i koncepcje rachunkowości, 

• wycena majątku jednostki gospodarczej, 

• gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym, 

• wynik finansowy i jego analiza, 

• bilansowe i podatkowe ujęcie kosztów i przychodów, 

• analiza sprawozdań finansowych. 

2. Zarządzanie finansami lokalnymi: 

• dochody i wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 

• budżet zadaniowy, 

• zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, 

• analiza finansowa budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 

• źródła finansowania inwestycji w samorządzie terytorialnym, 

• nowoczesne instrumenty zarządzania finansami w jednostkach 

samorządu terytorialnego, 

• działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości. 

  



Dr Katarzyna Wąsowska 

 

OFERTA SEMINARYJNA 

 

1. Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa. 

2. Logistyka produkcji. 

3. Logistyka dystrybucji. 

4. Logistyka międzynarodowa. 

5. Transport i spedycja. 

6. Transport - polityka transportowa. 


