Tematy prac dyplomowych w Zakładzie Ekonomii i Finansów
Szanowni Dyplomanci,
Poniżej prezentujemy tematy prac dyplomowych, w realizacji których pomocą służą
pracownicy Zakładu Ekonomii i Finansów. Realizacja tych tematów gwarantuje zdobycie
praktycznych umiejętności niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie, instytucji i własnej
działalności gospodarczej.
W KAŻDYM PODMIOCIE WIEDZA EKONOMICZNA I FINANSOWA JEST
PIERWSZOPLANOWA I WARUNKUJĄCA PRZETRWANIE I ROZWÓJ.
Jej posiadanie to oryginalna i fachowa kompetencja!
Uprzejmie proszę o kontakt w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości:
Dyrektor Instytutu dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl.
(izabela.jonek-kowalska@polsl.pl)
Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl. (kontakt: izabela.jonekkowalska@polsl.pl)
1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
2. Zarządzanie ryzykiem finansowym w organizacjach gospodarczych.
3. Prognozowanie finansowe w podmiotach gospodarczych.
4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
5. Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
6. Zarządzanie kosztami w procesach produkcyjnych.
7. Rachunkowość finansowa.
8. Finanse budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Prof. dr hab. inż. Marian Turek (kontakt: marian.czeslaw.turek@polsl.pl)
1. Ekonomika przemysłów tradycyjnych.
2. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i regionów przemysłowych.
3. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach.
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1. Rachunek opłacalności projektów inwestycyjnych.
2. Zarządzanie kapitałem i koszt kapitału w przedsiębiorstwie.
3. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych.
4. Rachunkowość zarządcza i controling.
5. Budżetowanie w JST.
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Dr hab. inż. Anna Michna, prof. nzw. w Pol. Śl. (kontakt: anna.michna@polsl.pl)
1. Zarządzanie w sektorze MSP.
2. Zarządzanie wiedzą w podmiotach gospodarczych.
3. Współpraca gospodarcza w sektorze MSP.
4. Kształtowanie efektywności w podmiotach gospodarczych.
5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Dr.

hab.

Magdalena

Pichlak,

prof.

nzw.

w

Pol.

Śl.

(kontakt:

magdalena.pichlak@polsl.pl)
1. Innowacje i innowacyjność w podmiotach gospodarczych.
2. Branże twórcze jako kluczowy stymulator rozwoju gospodarczego.
3. Rola potencjału ludzkiego i potencjału relacyjnego w kształtowaniu innowacyjności
organizacji.

Dr hab. Danuta Szwajca (kontakt: danuta.szwajca@polsl.pl)
1. Marketing usług finansowych.
2. Zarządzanie i wycena zasobów niematerialnych w podmiotach gospodarczych.
3. Konkurencyjność przedsiębiorstw.
4. Controlling w przedsiębiorstwie.

Dr Alina Rydzewska (kontakt: alina.rydzewska@polsl.pl)
1. Finanse w przedsiębiorstwie,
2. Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
3. Rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów i controlling w przedsiębiorstwie.
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1. Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy.
2. Popyt, podaż, ceny w gospodarce rynkowej.
3. Analiza rynku pracy i zagadnień związanych z bezrobociem.
4. Handel międzynarodowy, eksport, import.
5. Transformacja gospodarcza.

Dr inż. Tomasz Nawrocki (kontakt: tomasz.nawrocki@polsl.pl)
1. Rynek kapitałowy i finansowy.
2. Strategie inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami finansowymi.
3. Analiza techniczna i fundamentalna.
4. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw.
5. Innowacyjność przedsiębiorstw.

