
PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

UWAGA 1: Tematy / tytuły prac oraz tytuły poszczególnych rozdziałów / podrozdziałów nie zawierają KROPEK!!! 

UWAGA 2: Należy unikać takich słów jak: analiza, charakterystyka, problematyka, przedstawienie, 

opisanie, wybrane aspekty. 

UWAGA 3: Słowa kluczowe: użyteczność, wpływ/na, rola/w/w zakresie, ocena/diagnoza… w zakresie/ w 

kontekście, szanse/zagrożenia, bariery/stymulatory, wyznaczniki i wymiary, korzyści/wady, 

projektowanie, opracowanie, projekt udoskonalenia, uwarunkowania, racjonalizacji np. procesu, 

skuteczność/efektywność/sprawność, doskonalenie, …/jako, …/a, …/i, identyfikacja, projekt wdrożenia, 

pomiar i zarządzanie, wykorzystanie / zastosowanie…/dla/w zakresie, …metodą, znaczenie …/dla/w 

zakresie, miejsce../w, perspektywy rozwoju. 

 

===================================== 

Ocena (diagnoza) poziomu bezpieczeństwa publicznego  

na przykładzie działań Komendy Powiatowej w Oświęcimiu 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

jako jednostka służąca skutecznemu rozwiązywaniu problemów społecznych 

 mieszkańców gminy Oświęcim 

 

Zarządzanie obiegiem dokumentów  

w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej  

metodą polepszenia (doskonalenia) obsługi petenta 

 

Użyteczność programów zwalczania bezrobocia 

na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 

 

Wpływ idei elektronicznej administracji  

na nowy model komunikacji z obywatelem 

 

Diagnoza relacji z mediami administracji publicznej 

na przykładzie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 



Turystyka historyczna szansą rozwoju regionu 

na przykładzie zamku w Będzinie 

 

Turystyka osób niepełnosprawnych  

– bariery i ich przezwyciężanie 

 

Projektowanie produktu turystycznego 

na przykładzie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 

 

Ocena procesu zarządzania jakością w organizacji typu publicznego 

na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Tychach 

 

Bariery informatyzacji sektora publicznego 

na przykładzie wyższej uczelni 

 

Uwarunkowania w zakresie motywacji służb mundurowych  

na przykładzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu  

 

Rola samorządu lokalnego 

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 

na przykładzie powiatu suskiego 

 

Skuteczność polityki społecznej władz samorządowych w zakresie promocji regionu  

w gminie Chełmek w latach 2005-2011 

 

Koszty według rodzaju jako instrument zarządzania  

finansami na przykładzie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 

 

 



Bilans jako instrument zarządzania w Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji (GOSiR) 

 

Koszty według rodzaju, jako podstawa podejmowania decyzji zarządczych  

w małych i średnich przedsiębiorstwach 

 

Rentowność jako obszar decyzyjny  

w procesie zarządzania mikroprzedsiębiorstwem 

 

Plan finansowy jako instrument zarządzania w 

 Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej (GZGK) 

 

Wpływ struktury własnościowej na zarządzanie finansami banku 

 

Leasing jako instrument zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 

 

Rachunek kosztów jako podstawa podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 

 

Wpływ systemu motywacyjnego na wzrost przychodów w firmie X 

 

Analiza finansowa a proces podejmowania decyzji inwestycyjnych  

na przykładzie firmy Y 

 

Korzyści i wady wynikające z outsourcingu na przykładzie firmy Z 

 

Doskonalenie procesów pracy z wykorzystanie metody 5S 

 

Wpływ wdrożenia systemu zarządzania jakością  

na ograniczenie ilości usterek w firmie ABC 



 

Bariery i stymulatory wdrażania systemu zarządzania jakością na przykładzie XYZ 

 

Wykorzystanie analizy komparatywnej w zakresie  

metod oceny satysfakcji klientów placówek edukacyjnych 

 

Rola analizy komparatywnej metod oceny jakości  

w zwiększaniu efektywności w przedsiębiorstwach motoryzacyjnym 

 

Poprawienie jakości procesów logistyki jako element czwartej rewolucji przemysłowej 

 

Bariery i stymulatory utrzymania sformalizowanego systemu zarządzania jakością w firmie rodzinnej 

 

Porównanie narzędzi Zarządzania Jakością stosowanych w zakresie obniżania poziomu wadliwości 

wyrobów w różnych systemach 

 

Audit wewnętrzny metodą doskonalenia na przykładzie pracy audytora w przedsiębiorstwie branży 

spożywczej 

 

Systemy CRM jako wsparcie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 

 

Praktyczne zastosowanie diagramu Pareto – Lorenza w zarządzaniu jakością na przykładzie firmy 

Dayco Poland 

 

Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie świadczącym usługi 

windykacyjne 

 

Perspektywy rozwoju systemów  klasy ERP w sektorze MŚP na przykładzie  firmy ABC 

 


