
Baza tematów prac dyplomowych 
Poniżej znajduje się spis ponad 1 000 przykładowych tematów prac dyplomowych. Ze względu na ilość zostały one posortowane na dziedziny. Aby odnaleźć 

interesujący Cię zakres tematów kliknij w nazwę dziedziny poniżej.  
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Dziedzina   Temat 

Administracja Kontrole wykonywane przez niezespoloną administrację rządową, zakres i tryb tych kontroli 
 

Budżet gminy X (podać nazwę gminy)  
Organizacja i zadania administracji na przykładzie Wydziału Komunikacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego  
Historia samorządu terytorialnego po I wojnie światowej na przykładzie Ziemi Radomskiej 

  Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej  

  Zasada informowania z postępowania administracyjnego  
 

Kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa  
Organy i organizacja administracji skarbowej  
Ustrój samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec  
Rozwój administracji skarbowej w Polsce  
Rola samorządu gminnego w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Tarczyn  
Budżet jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Jadów  
Realizacja zasady ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej i jej związek ze stanem bezpieczeństwa 

wewnętrznego  
Pozytywne aspekty utworzenia krajowej administracji skarbowej, jej sukcesy (dodatkowy podrozdział)  
Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Dębowiec w latach 2015-2017  
Usługi publiczne  
Kontrola w administracji  
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego  
Zmiana imienia i nazwiska w trybie postępowania administracyjnego   
Wójt/burmistrz/prezydent, jako podstawowy organ zdecentralizowanej administracji publicznej na przykładzie gminy 

Mikstat 

  Analiza prawna kontroli podatkowej przedsiębiorców 

  Organizacje pozarządowe w moim środowisku (dzielnica, powiat, gmina) region Mazowsza zachodniego gmina Grodzisk 

Mazowiecki  
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 



 
Mechanizm poprawy jakości kadr administracji publicznej w Polsce na przykładzie Urzędu Gminy w Tymbarku  
Samorząd terytorialny w systemie opieki zdrowotnej na przykładzie gminy Nowe Miasto nad Pilicą  
Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym  
Samorząd terytorialny w systemie opieki zdrowotnej na przykładzie gminy Nowe Miasto nad Pilicą 

  Pozycja ustrojowa Prezydenta RP po.1989 rok. 
 

Wykonalność nieostatecznej decyzji administracyjnej   
Organizacja i funkcjonowanie rady gminy na przykładzie gminy Nowy Kawęczyn 

Architektura  Stylowe dekoracje okolicznościowe w projekcie i biznesowym zastosowaniu 

Bankowość Bankowość elektroniczna na przykładzie banku X 
 

Konkurencyjność oferty kredytowej dla gospodarstw domowych na przykładzie banków komercyjnych na polskim rynku  
Leasing vs kredyt bankowy w finansowaniu środków trwałych. Analiza porównawcza 

  Bezpieczeństwo systemów transakcji elektronicznej  

  Kredyt hipoteczny w Polsce jako źródło finansowania potrzeb społeczeństwa w latach 2015-2017 

  Znaczenie unii bankowej dla funkcjonowania sektora finansowego strefy euro 
 

Bankowość elektroniczna na przykładzie banku XYZ  
Bankowość elektroniczna i internetowana przykładzie banku X  
Bankowość elektroniczna na przykładzie PKO BP i Santander Bank Polska  
Rola operatu szacunkowego w kredycie hipotecznym 

  Wpływ pandemii na zmiany w instrumentach finansowych w relacji pomiędzy bankiem a klientem 
 

Rola banków w procesie pośrednictwa papierami wartościowymi  
Funkcjonowanie bankowości elektronicznej na przykładzie Getin Banku 

Bezpieczeństwo Poziom świadomości społeczności akademicznej w zakresie zagrożenia terrorystycznego  
 

Rola służb specjalnych i wojska w zwalczeniu terroryzmu  
Poziom świadomości społeczności akademickiej w zakresie zagrożenia terrorystycznego  
Bezpieczeństwo podczas imprez masowych a przestępczość stadionowa. Rola policji w tym zakresie.  
Rola sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym  
Zagrożenia w cyberprzestrzeni jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa 



  Terroryzm zagrożeniem dla międzynarodowego bepieczeństwa 
 

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Zagadnienia prawne  

 
Bezpieczeństwo i organizacja masowych imprez sportowych  
Eskalacja terroryzmu w kontekście kryzysu imigracyjnego – wpływ na współczesną politykę i preferencje wyborcze 

europejskich społeczeństw  
Poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej  
Bezpieczeństwo jako dobro powszechne  
Główne aktualne problemy koordynacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce  
System bezpieczeństwa narodowego - organizacja i doskonalenie  
Bezpieczeństwo informacji i ochrona systemów informatycznych w przedsiębiorstwie  
Zasady organizacji i koordynacji działań podmiotów tworzących bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce  
Źródła zagrożeń środowiska bezpieczeństwa narodowego RP  
Wychowawcze aspekty straży gminnej  
Bezpieczeństwo w samochodach elektrycznych  
Bezpieczeństwo niechronieni uczestnicy ruchu drogowego 

  Służba Celno-Skarbowa w systemie bezpieczeństwa państwowego 
 

Rola mediów w polityce międzynarodowej i konfliktach zbrojnych 

  Rola i zadania policji w bezpieczeństwie ruchu drogowego z wyszczególnieniem KPP w Ciechanowie 

  Rola i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego 

  Współpraca Policji z Samorządami Terytorialnymi w sytuacjach kryzysowych 
 

Zwalczanie terroryzmu jako zadanie państwa i organizacji międzynarodowych  
Analiza poziomu świadomości żołnierzy wojsk inżynieryjnych na temat systemu zarządzania kryzysowego RP   
Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego bezpieczeństwa  
Profilaktyka i prewencja cyber zagrożeń zasady krytycznego korzystania z technologii informatycznej  
Walka z terroryzmem na płaszczyźnie międzynarodowej - analiza i ocena  
Broń atomowa - dawniej i dziś 

  Przestępczość stadionowa jako zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego 



 
Współpraca policji i straży granicznej na rzecz bezpieczeństwa   
Bezpieczeństwo wewnętrzne - zakres podmiotowy, przedmiotowy i funkcjonalny  
Rola informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa   
Wpływ wybranych uregulowań międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce  
Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w Polsce  
Rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie Żandarmerii Wojskowej  
Wojna hybrydowa jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku  
Rola i funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym RP  
Działania prewencyjne państwa w eliminowaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce  
Teoretyczny aspekt bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa 1 rozdział  
Ustawowe organy powołane do przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce w aspektach metodycznych, technicznych i 

prawnych  
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa na szczeblu powiatowym  
Bezpieczeństwo transportu drogowego materiałów niebezpiecznych  
Siły zbrojne RP i ich możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego 

  Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i zasadnicze problemy jego zapewnienia w XXI wieku 

  Ochrona ludności na szczeblu gminy  

  Problem niedoboru wody w Polsce w kontekście bezpieczeństwa 

  Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polski 
 

Bezpieczeństwo i projektowanie sieci komputerowej w wielokondygnacyjnych bydynkach firmy  
Cyberwojna jako nowy wymiar konfliktu  
Haktywizm jako nowa forma protestu społecznego 

  Wypadki - dlaczego na polskich drogach, co roku ginie tyle osób 
 

Skutki powodzi na rzece X (na wybranych odcinkach rzeki)  
Infrastruktura przejść granicznych na przykładzie przejścia granicznego Kuźnica Białostocka - Bruzgi  
Współpraca policji wybranych państw Unii Europejskiej w zwalczaniu przestępczości narkotykowej  
Przemoc w rodzinie jako ważny problem społeczny    
Kierunki bezpieczeństwa energetycznego polski 



 
Druga faza wojny z terroryzmem. Stany Zjednoczone wobec Państwa Islamskiego w latach 2014-2019  
Analiza bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych  
Rola dzielnicowego w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym   
Wojska radiotechniczne w polityce obronności państwa polskiego  
 Organizacja i funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski 

  Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce na przykładzie powiatu żyrardowskiego 

  Rola i zadania Policji w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa łódzkiego. 
 

Pozamilitarne przygowowania obronne w Polsce na przykładzie powiatu kieleckiego  
Projekt i realizacja polityki bezpieczeństwa w zakresie usług hostingowych  
Ekonomia w bezpieczeństwie pracy   

BHP Źródła wypadków w organizacji na podstawie przedsiębiorstwa X  
 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora koparko-ładowarki  
Ocena stanu BHP w organizacji "Probet"  
Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy jako ochrona interesu pracodawcy 

  Współpraca nauczyciela - bibliotekarza z nauczycielem plastyki 

Biblioteko-
znawstwo 

Procesy biotechnologiczne wykorzystywane w ochronie środowiska - stan obecny i perspektywy 

Biotechnologia Rozprzestrzenianie się wirusów w przyrodzie (ze szczególnym uwzględnieniem wirusów roślinnych) 

  Dom pasywny  

Budownictwo Wpływ żywienia na rozwój dziecka w kontekście odżywiania  

Dietetyka Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia na przykładzie projektu działań edukacyjnych w grupie pięciolatków 
 

Problem otyłości a aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym  
Żywność tradycyjna jako produkt turystyczny rejonów Polski (Kujawy i Pomorze)  
Dieta redukująca tkankę tłuszczową w sportach kulturystyki  
Wpływ wynalazków na jakość życia społeczeństwa na przykładzie wynalazku C-BORG FOOD.  
Zawartość substancji słodzących w wybranych napojach  
Dieta wspomagająca leczenie atopowego zapalenia skóry 



 
Nawyki żywieniowe studentów różnych kierunków studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego   
Zachowania zdrowotne a nawyki żywieniowe w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży  
Stosowanie diety z perspektywy psychologicznej  
Zachowania zdrowotne a nawyki żywieniowe w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży - rozdział badawczy 

  Wpływ sposobu żywienia oraz stylu życia na płodność (rozrodczość) kobiet 
 

Wpływ sposobu żywienia oraz stylu życia na płodność (rozrodczość) kobiet  
Wpływ zdrowej diety i aktywności fizycznej na wyniki sportowe i ogólną kondycję organizmu  
Pokolenie XYZ a inteligencja emocjonalna na rynku pracy 

Doradztwo 
zawodowe 

Ocena bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim na przykładzie wybranej populacji: Wybrane populacje to: -

osoby powyżej 50 roku życia -bez kwalifikacji zawodowych – niepełnosprawni 
 

Związek robienia zdjęć i ich publikowania na portalach społecznościowych  z kreatywnością i zawodowymi planami na 

przyszłość adolescentów  
Nauczanie języków obcych z wykorzystaniem pacynek w nauczaniu wczesnoszkolnym 

Dydaktyka Nowe technologie informatyczne w nauczaniu języka angielskiego 
 

Dziennikarstwo śledcze w USA 

Dziennikarstwo Problem upolitycznienia współczesnego dziennikarstwa w Polsce 
 

Media niezależne - czy jest możliwe uzyskanie całkowitej niezależności mediów?  
Wpływ na środowisko naturalne wydobycia i transportu w Polsce energetycznych surowców węglowodorowych 

Ekologia Obszar Natura 2000 na terenie gminy Siedlce 

  Perspektywy wykorzystania energii słonecznej w Mołdawii dla domu jednorodzinnego 

  Produkty ekologiczne – obowiązująca moda czy też powrót do natury?  
 

Analiza efektów wdrażania programów gospodarki niskoemisyjnej w aglomeracjach miejskich  
Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego 2008 na obecny handel zagraniczny Polski 

Ekonomia Wybór najbardziej atrakcyjnych rynków zagranicznych w strategii ekspansji zagranicznej biznesu 
 

Porównanie rozwoju gospodarczego Polski a Ukrainy w latach 1991-2015  
Analiza konsumpcji w wybranym kraju UE w latach 2010-2016.  
 Interwencja państwa w gospodarkę: za i przeciw   



 
Dokumentacja cen transferowych   
500 plus (plusy i minusy programu)  
Wpływ kryzysu migracyjnego na stosunek Polaków do obcokrajowców  
Czynniki wpływające na wzrost mikro-browarów w Polsce  
Holenderski kapitalizm otwarty a Japoński kapitalizm zamknięty   
Rynek pracy a kariera zawodowa 

  Formy rynku 
 

Eksport jako determinanta rozwoju gospodarki Polski  
Zasady współpracy podmiotów I i II sektora na przykładzie PKN ORLEN S.A. i miasta Płock  
Analiza zjawiska szarej strefy na rynku pracy w Polsce  
Sektor energetyczny Francji 

Energetyka  Co jest przedmiotem wartościowania pracy  

Ergonomia Etyczna dopuszczalność operacji plastycznych 

Etyka Etyka i prawo podstawą funkcjonowania państwa 
 

Kodeks etyczny firmy na przykładzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  
Dlaczego człowiek ma żyć moralnie dobrze?  
Wspólna polityka rolna państw UE i miejsce Polski w jej działaniach  

Europeistyka Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. Mazowieckim w latach  
 

Programy Unii dotyczące konkurencyjności na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2014-2020)  
Wsparcie polskich przedsiębiorstw w ramach funduszy unijnych   
Wpływ integracji europejskiej na przemiany instytucjonalne na przykładzie Estonii  
Podstawy ekonomii integracji europejskiej  
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie miasta stołecznego 

Warszawa  
Ideał mężczyzny na podstawie serii filmów o Bondzie 

Filmoznawstwo Finansowanie kinematografii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych  

  Teoria prawa natury Świętego Augustyna 



Filozofia Tyran i Tyrania w "Państwie Platona" 
 

Pustynia Tatarów Buzzati Dino  
Sztuki wojny Sun Tzu  
Spór o naturę rzeczywistości  
Władza i społeczeństwo w autorytaryzmie i totalitaryzmie. Analiza porównawcza w odniesieniu zasad demokratycznych.  
W jaki sposób ograniczona jest wolność psów domowych?   
Hedonizm  
Analiza finansowa jako podstawa do oceny sytuacji finansowej spółki JAWAR 

Finanse Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego 
 

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu firmy XYZ  
Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 

na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego.  
Ocena gospodarki budżetowej gminy Wręczyca Wielka w latach 2015-2017  
Rola monitoringu finansowego w działalności przedsiębiorstwa  
Finansowanie venture capital względem cyklu koniunkturalnego  
Analiza finansowa przedsiębiorstwa ASSECO POLAND S.A. w latach 2014-2016  
Analiza finansowa na przykładzie firmy oponiarskiej Dębica S.A.  
Procedury rozliczeniowe podatku od towarów i usług  
Bilans rachunku wyników, przepływy gotówkowe - dokonaj oceny przydatności wybranych pozycji do celów 

zarządczych  
Analiza kosztów na przykładzie działalności przedsiębiorstwa SELVITA S.A. w latach 2009-2010  
Główne czynniki wpływające na poziom gotówki w firmie   
Opodatkowanie małżeństw w Polsce  
Porównanie sektora bankowego pomiędzy Polską a Ukrainą  
Historia i geneza franczyzy na przykładzie ekspansji terytorialnej Cukierni Sowa   
Obsługa kadrowo-płacowa na przykładzie firmy X  
Rodzaje wyceny i ich podstawy stosowania  
Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych rozdział 1  
Wycena pierwotnych instrumentów finansowych 



 
Finansowanie kultury ze środków państwowych w Polsce: za i przeciw    
Progresywny podatek dochodowy W Polsce   
 Równoważenie budżetu państwa w Polsce   
Analiza wpływu podatku od towarów i usług na efektywność umów leasingu  
Podatek dochodowy z punktu widzenia skarbu państwa a podatek dochodowy z punktu widzenia przedsiębiorcy 

 
Zastosowanie metody analizy wielokryterialnej na użytek uwalniania zasobów pracowniczych w przedsiębiorstwie 

 
Finansowanie sportu z jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wrocław w latach budżetu 2015-2018  
Podstawowe cele i zadania rachunkowości   
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w latach 2007-2016  
Metody rozliczania podatku dochodowego dla małych przedsiębiorstw 

 
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa X 

 
Preferencje podatkowe w polskich przedsiębiorstwach  
Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na przykładzie konkretnej firmy za 

2017 r.  
Analiza bilansu, rachunku zysku i strat oraz wskaźników finansowych lat 2016,2017,2018 spółki Ireast  
Leasing vs kredyt bankowy w finansowaniu środków trwałych. Analiza porównawcza  
Kredyt i leasing jako źródła finansowania przedsiębiorstw   
Dokumentacja cen transferowych przed 1 stycznia 2019  
Karta podatkowa jako forma opodatkowani jednoosobowej działalności gospodarczej   
Controlling jako metoda uprawniająca zarządzanie w przedsiębiorstwie na podstawie spółki X 

  Analiza finansowa na przykładzie spółki … S.A. w latach 2014 - 2018.  
 

Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki ccc.   
Metody wyceny przedsiębiorstw i zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF – na 

przykładzie SPÓŁKI „X”  
Nowoczesne/altermatywne formy finansowania przedsiębiorstw   
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa 



 
Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie  
Dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych  
Koszty w przedsiębiorstwie  
Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową i zastawem skarbowym  
Wpływ analizy finansowej na firmę Grupa Lotos S.A.  
Leasing i smartplan jako formy finansowania aut na rynku samochodowym - analia opłacalności  
Dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Strzelin   
Metody oceny zdolności kredytowej 

  Ocena źródeł finansowania wybranych spółek 
 

Wykorzystanie audytu finansowego w badaniu sprawozdań finansowych  
Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Odlewnia Rafamet sp. z o.o.  
Wyceny wartości przedsiębiorstwa X  
Porównawcza charakterystyka opodatkowania importowanych towarów spoza Unii Europejskiej na terenie Polski i 

Ukrainy na przykładzie firmy X i Y  
Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa, na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ  
Uproszczone formy opodatkowania w mikroprzedsiębiorstwach  
Wybrane instrumenty finansowe na polskim rynku kapitałowym”  
Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na Polskim rynku kapitałowym 

 
Analiza finansowa i rentowność́ przedsiębiorstwa budowlanego 

 
Wpływ płynności finansowej na rentowność na przykładzie 5 przedsiębiorstw branży budowlanej 

 
Fizjoterapia w przygotowaniu kobiety ciężarnej do porodu 

Fizjoterapia Biomechaniczne podstawy rehabilitacji osób po uszkodzeniu ścięgien 
 

Fizjoterapia w zespole cieśni kanału nadgarstka 

  Nowoczesna rehabilitacja w schorzeniach odcinka krzyżowo lędźwiowego 

  Związek nasilenia bólu z subiektywną oceną jakości życia u pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu 
 

ZZSK - rola fizjoterapeuty w zapobieganiu postępującego inwalidztwa 



 
Fizjoterapia chorych po zabiegach kardiochirurgicznych  
Poziom wiedzy studentek WSIIZ na temat krioterapii  
Efektywność oraz ryzyko inwestowania w aktywa alternatywne na przykładzie złota  
Ocena wpływu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej na wybrane wskaźniki jakości życia u kobiet po mastektomii  
Związek ćwiczeń plyometrycznych z wynikami osiąganymi w trójboju siłowym   
Rehabilitacja, metody terapeutyczne i skuteczność leczenia osób z zapaleniem rozcięgna podeszwowego   
Sposób radzenia sobie z bólem wśród klientów Studio Zdrowia XYZ  
Sposób radzenia sobie ze stresem wśród klientów Studia Zdrowia X  
Dysbalans mięśniowy u dzieci w wieku przedszkolnym  
Ocena minimalnej siły mięśniowej testem Krausa Webera  
Wykorzystanie wybranych zabiegów fizykalnych w leczeniu zespołu cieśni kanału nadgarstka 

  Rehabilitacja -,metody terapeutyczne i skuteczność leczenia osób z zapaleniem rozcięgna podeszwowego 
 

Fizjoterapia w dyskopatii odcinka lędźwiowego - epidemiologia, diagnostyka, profilaktyka  
Sposób radzenia sobie z bólem wśród klientów Studio Zdrowia X  
Złamanie kości łódeczkowatej  
Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego u sportowców  
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn we Wrocławiu  
Wpływ treningu sensomotorycznego na poprawę jakości życia pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa 

  Wpływ rehabilitacji na poprawę stanu funkcjonalnego u pacjentów z ZZSK 
 

Czynniki warunkujące wzrost wartości przedsiębiorstwa w branży gastronomicznej 

Gastronomia Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju dziecka  

Genetyka Choroby genetyczne człowieka związane z nieprawidłową liczbą chromosomów 
 

Wykorzystanie danych katastralnych w prowdzeniu działalności gminy Mława 

Geodezja, 
kartografia 

Analiza rozwoju katastru w Polsce w ujęciu chronologicznym  

 
Księga wieczysta i kataster nieruchomości jako źródła informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości  
 Wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy wybranych państw Europy 



Globalizacja Ekspansja korporacji międzynarodowych i ich wpływ na gospodarkę 
 

Funkcjonowanie gospodarki odpadami na podstawie gminy Niemcz  

Gospodarka 
komunalna 

Funkcjonowanie gospodarki odpadami na podstawie gminy Niemcza 

 
Plany zagospodarowania przestrzennego 

Gospodarka 
przestrzenna 

Potencjał gospodarczy i demograficzny w starostwie Mościskim w 17 wieku 

  Stan melioracji w Gminie  
 

Handel zagraniczny na przykładzie firmy produkcyjno handlowej AGI 

Handel 
zagraniczny 

Historia Administracji Królestwa Polskiego w latach 1815 do 1830 

Historia Państwo faszystowskie w Europie w XX wieku. Wybrane zagadnienia 
 

Stan badań nad dzieckiem w Średniowieczu  
Analiza prawna Konstytucji 3 maja na tle Rzeczypospolitej szlacheckiej.  
Rola i zadania Bundeswehry w czasie geopolitycznych zmian   
Wybrana postać historyczna ze starożytnego kościoła według periodyzacji konkretno-osobowej (postać św. Pawła)  
Dzieciństwo Piastów i Jagiellonów na podstawie Kroniki Jana Długosza  
Powstanie Bohdana Chmielnickiego 1648-1657 w historiografii Polskiej i Ukraińskiej, próba analizy porównawczej  
Od średniowiecznego grodu do współczesnego miasta. Historia miasta Niemcza   
Uwarunkowania historyczne polityki USA wobec Korei Północnej wpływ czynników zew. na politykę USA wobec Korei 

Północnej   
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie hotelarskim 

Hotelarstwo Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w bankowości elektronicznej w banku X 

Informatyka Kerberos opis systemu 
 

Sposoby włamania i zabezpieczenia bezprzewodowych sieci komputerowych 

  Wpływ wdrożeń systemów ERP na sektor średnich i dużych przedsiębiorstw 



  Opracowanie narzędzi informatycznych wspomagających procesy spedycyjne dla firmy branży Trasport-Spedycja-

Logistyka  
Ochrona i bezpieczeństwo danych w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

  Ochrona danych ososbowych na przykładzie wybranej placówki oświatowej 

  Bezpieczeństwo danych i informacji w cyberprzestrzeni 
 

Innowacyjne metody informatyczne stosowane w procesie biznesowym  
Optymalizacja zapytań w środowisku SQL developer  
Protokół Internetowy (IP) w architekturze TCP/IP  
Systemy wspomagające podejmowanie decyzji  
Dopasowanie usług IT do potrzeb biznesu w obszarze administracji publicznej 

  Zaprojektowanie i wdrożenie w banku sieci internetowej oraz zabezieczenie jej przed atakami i włamaniem 
 

Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania w firmie XYZ  
Rola systemów informaycznych wspomagająch zarządzanie przedsiębiorstwem  
Analiza bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych  
Aplikacja do bezpiecznego głosowania przez Internet  
Zastosowanie inteligentnych algorytmów w e-handlu – aplikacja BI  
System wspierający proces podejmowania decyzji - PROLOG system ekspertowy doboru rozwiązania IT /sieciowego/ do 

wymagań użytkownika/niebędącego z branży IT.  
Projekt i realizacja polityki bezpieczeństwa w zakresie usług hostingowych  
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach branży IT  
Bezprzewodowa transmisja danych multimedialnych  
Efektywność oraz ryzyko inwestowania w metale przemysłowe  

Inwestycje Obligacja na przykładzie obligacji skarbowych na Rynku Polskim 
 

Fundusze inwestycyjne w Polsce  
Wpływ inwestycji na rozwój przedsiębiorstwa w branży energetycznej - na przykładzie Elektrowni X 

  Zarządzanie portfelem inwestycyjnym na przykładzie wybranych rynków nieruchomości w północno-wschodniej Azji 



  Zarządzanie działalnością usługową o wysokim ryzyku dla klientów 

 
Ewolucja rynku prywatnych nadawców telewizyjnych w Polsce po 1989 roku 

Komunikacja  Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją (pod kątem ochrony zdrowia) 

Komunikacja 
społeczna 

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu 

 
Sztuka wystąpień publicznych 

  Sztuka wystąpień publicznych 
 

Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie  
Rola mediów elektronicznych w konflikcie na Ukrainie po 2014 r  
Konferencja prasowa  
Definicja komunikacji wg. Michaela Fleischera i Michała Grecha  
Zarządzanie komunikacją w organizacji na przykładzie starostwa powiatowego w Żaganiu  
Wpływ e-komunikacji marketingowej na relacje kibiców z klubem MKS Victoria Parczew  
Analiza zawartości trzech blogów i porównanie ich z prasą elektroniczną 

Komunikacja         Wpływ mechanizmów dezinformacji na opinię publiczną 
 

Świadomość i opinia konsumentów na temat substancji zapachowych w kosmetykach 

Kosmetologia Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w zabiegach z zakresu medycyny estetycznej 
 

Wykwity pierwotne i wtórne  
Metody pielęgnacyjne w drugiej połowie 20 wieku - przegląd literatury specjalistycznej  

 
Przegląd literatury profesjonalnej w ciągu ostatnich 20 lat pod warunkiem porównania informacji o filtrach SPF  
Pielęgnacja i higiena skory dłoni i paznokci   
Świadomość wyboru produktu w zależności od płci w poszczególnych branżach (odzieżowa, spożywcza, kosmetyczna) 

 
Pielęgnacja i higiena skory dłoni i paznokci  
Cellulit - przyczyny, profilaktyka, niwelowanie  
Ochrona przeciwsłoneczna 



 
Zasady stosowania zabiegów kosmetologicznych i medycyny estetycznej w profilaktyce i pielęgnacji cellulitu  
Zasady stosowania zabiegów podologicznych i fizjoterapeutycznych w profilaktyce i pielęgnacji defektów stóp u osób 

50+. 

  Pielęgnacja i leczenie trądziku pospolitego w gabinecie kosmetycznym  
 

Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie Aresztu Śledczego w Olsztynie 

Kryminologia Infiltracja zorganizowanych grup przestępczych 
 

Przestępczość zorganizowana w Polsce   
Mafia pruszkowska a zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce   
Kryminologiczne aspekty czynów karalnych nieletnich w Polsce  
Powtórne zabójstwo  
Prawne i psychologiczne aspekty zabójstw na tle seksualnym 

  Właściwości grafometryczne jako podstawa identyfikacji struktury graficznej pisma ręcznego 
 

Przestępstwa rozbójnicze  
Znaczenie kultury i tradycji w budowaniu tożsamości Polonii amerykańskiej 

Kulturo-
znawstwo 

Charakterystyka dowolnego problemu badawczego z zakresu logiki prawniczej 

Logika Składniki zdania 
 

Wybrana problematyka gospodarki magazynowej na przykładzie firmy XYZ 

Logistyka Analiza logistyczna realizacji zleconych przesyłek do dedykowanej grupy odbiorców w wybranej firmie kurierskiej 
 

Logistyka dostaw w sklepie internetowym na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ  
Cechy działania strategicznego w aspekcie logistyczno-marketingowej obsługi klienta 

  Innowacje w systemie logistycznym usług 
 

Nowe rozwiązania w logistyce odzysku (ekologistyce)  
 Transport samochodowy w Polsce i w Niemczech. Analiza porównawcza.   
Port lotniczy w aspekcie bezpieczeństwa i obsługi pasażerów  
Logistyka antykryzysowa na podstawie gminnego centrum zarządzania kryzysowego  w gminie X  
Logistyka w przedsiębiorstwie handlowych na przykładzie firmy (nazwa firmy)  



 
Proces zatwierdzenia nowego dostawcy w firmie produkcyjnej zgodnie z normą ISSO 9001: 2015  
Analiza lokalizacji specjalistycznych punktów formowania kontenerów w transporcie intermodalnym dla wybranych 

ładunków   
Udoskonalenie stosowanych rozwiązań logistycznych w zakresie dystrybucji 

  Ocena dostosowania infrastruktury handlowej Grudziądza dla potrzeb i oczekiwań mieszkańca 
 

Analiza i ocena zarządzania łańcuchem dostaw w branży produkcyjnej na przykładzie zakładu produkcyjnego   
Zarządzanie i planowanie produkcji na magazynie  
Rola logistyki w e-handlu na przykładzie sklepu internetowego. 

  Wykorzystanie zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP w logistyce na przykładzie firmy XYZ 
 

Rola opakowania w transporcie  
Analiza gospodarki magazynowej oraz możliwości implementacji nowych rozwiązań w firmie xyz  
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie   
Logistyka w farmaceutycznym łańcuchu dostaw  
Zasady funkcjonowania nowoczesnego magazynu wysokiego składowania firmy KREIS PACK  
Demonopolizacja rynku lotniczego w Polsce po wejściu Polski do UE. Analiza wybranych portów lotniczych w Polsce w 

latach 2004-2018  
Strategie rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw w sektorze logistyki w Polsce 

 
Logistyka produkcji na przykładzie firmy XYZ  
Dynamiczne łańcuchy dostaw w e-commerce  
Analiza i optymalizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym  
Analiza rozwoju autobusowego transportu pasażerskiego na przykładzie firmy FLIXBUS  
Optymalizacja procesów logistycznych na przykładzie klubu sportowego  
Logistyka części zamiennych na przykładzie przedsiębiorstwa Toyota Boshoku Poland   
Optymalizacja procesów logistycznych na przykładzie klubu sportowego   
RFID w logistyce  
Narzędzia komunikacji w Internecie na rynku KEP  
Analiza procesu zaopatrzenia w firmie produkcyjnej XYZ  
Logistyka wybranego przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją części zamiennych do pojazdów samochodowych 



 
Zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie produkcyjnym  
Zastosowanie technologii RFID na funkcjonowanie magazynu   

  Konkurencja na rynku usług spedycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem praktyki "SPEED" w Kwidzynie 
 

Logistyka produkcji a obsługa klientów sektora Automotive na przykładach grupy Volkswagen  
Logistyczne zabezpieczenie procesów utrzymania infrastruktury kolejowej 

  Zarządzanie procesami logistycznymi w firmie CEDROB 
 

Organizacja gospodarki magazynowej na podstawie firmy XYZ  
Logistyczna obsługa klienta na podstawie firmy X  
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X  
Analiza zastosowania regałów w magazynie wyrobów gotowych przedsiębiorstwa produkcyjnego Sirmax sp. z o.o.  
Komplementacja magazynowa  
Polski przewoźnik na rynku międzynarodowym. Przewóz wybranych ładunków w temperaturze kontrolowanej  
Zastosowanie i funkcjonowanie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa na przykładzie firmy x  
Organizacja gospodarki magazynowej na przykładzie firmy X  
Optymalizacja procesu transportowego na przykładzie firmy Usługi Transportowe Mar-Bus   
Analiza kosztów i SWOT oraz implementacja transportu intermodalnego na przykładzie grupy Stelmet SA  
Analiza i ocena procesów magazynowych w firmie MTB-HURT DETAL SP. Z O.O.  
Organizacja systemu logistycznego na przykładzie autoryzowanej stacji obsługi ASO  
Organizacja gospodarki magazynowej na przykładzie firmy wybranej przez pracownika naukowego  
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X  
Obsługa klienta w przedsiębiorstwach logistycznych  
Gospodarka magazynowa jako podsystem logistyki   
Analiza parametrów technologicznych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych w firmie x dla warzyw 

  Logistyka handlu internetowego na przykładzie portalu aukcyjnego Allegro 
 

 Organizacja procesu logistyki kontraktowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa   
Gospodarka magazynowa na podstawie wybranego przedsiębiorstwa handlowego  
Sposoby rozwijania kompetencji językowych w grupach przedszkolnych 

Logopedia Diagnoza logopedyczna - studium przypadku  



 
Wpływ mediów interaktywnych na zmiany w zarządzaniu kulturą w Polsce 

Marketing Rynek detaliczny odzieży w Polsce 
 

Zachowania konsumentów podczas zakupu odzieży w sklepach internetowych  
Jak zostać gwiazdą social media – wykorzystanie mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku   
Marketing internetowy firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku  
Socjalmedia jako narzędzie promocji imprez masowych  
Badanie poziomu wykorzystania mediów społecznościowych w procesach marketingowych na przykładzie firmy power 

protein  
Jak zarządzanie marką może przyczynić się do zwiększenia wartości marki (kapitału marki)  

  Reklama internetowa jako najlepszy środek promocji wśród klientów 
 

Youtube jako przyszłość marketingu internetowego przedsiębiorstw  
Marketing internetowy   
Marketing gospodarczy a polityczny  
Analiza i ocena systemu sprzedaży na przykładzie grupy materacy w przedsiębiorstwie produkcyjnym John Cotton 

Europe  
Badania rynkowe i marketingowe na podstawie firmy Zakład Cukierniczy Otmuchów S.A.  
Proces budowania lojalności klienta  
YouTube- przyszłość marketingu internetowego przedsiębiorstw (praca w języku angielskim)  
Event marketing jako element komunikacji marketingowej firmy z otoczenia B2B  
Strategia marketingowa wykorzystywana przez firmy z motoryzacyjne. Społeczność marki na przykładzie yamaha oraz 

Harley Davison - analiza przypadku  
Wykorzystanie marketingu w podmiocie leczniczym  
Co tworzy otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne podmiotów gospodarczych?  
Kształtowanie wizerunku firmy w wykorzystaniem technologii internetowych  
Jaką wartość na rynku ma lojalność klienta  
Komunikacja z klientem w branży technologicznej  
Wizualne i niewizualne metody wpływające na budowę pozytywnego wizerunku firmy  
Świadomość wyboru produktu w zależności od płci w poszczególnych branżach (odzieżowa, spożywcza, kosmetyczna)  
Ocena wpływu strategii marketingowej przedsiębiorstwa Apple na rozwój w latach 1999-2020 



 
Budżet marketingowy na przykładzie firmy XYZ  
Analiza ilości spożycia kawy w systemie trzy zmianowym w zakładzie produkcyjnym oraz fizycznych objawów 

związanych z przedawkowaniem  
Analiza czynników skutecznego marketingu internetowego w Firmie XYZ Consulting  
Legenda jako element dziedzictwa marki na przykładzie klubu Legia Warszawa  
Reklama społeczna jako instrument oddziaływania na odbiorcę  
Reklama społeczna jako instrument oddziaływania na odbiorcę dopisanie metodologii  
Reklama jako narzędzie manipulacji -jej oddziaływanie na sfery życia odbiorcy-na podstawie wybranego polskiego spotu 

reklamowego.  
Marketing internetowy - nowe narzędzia komunikacji 

  Kształtowanie wizerunku firmy z wykorzystaniem technologii internetowych. 
 

 Media lokalne i środowiskowe w danym mieście   
Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy 

Medycyna Choroby autoimmunologiczne układu tarczycowego 
 

 Odkrycia, które doprowadziły do poznania układu krążenia  
Wiedza kobiet na temat wpływu kwasu foliowego na rozwój ciąży  
Dostępność świadczeń zdrowotnych dla Ukraińców w Polsce    
Obiawy chorobowe wywołane przez pasożyty. 

  Strategie i techniki negocjacyjne 

Negocjacje Strategie negocjacyjne rozmów z kontrahentami (lub związkami zawodowymi) na przykładzie firmy X 
 

Determinanty skuteczności mediacji jako metody rozwiązywania sporów w organizacji 

  Opis sytuacji negocjacji wraz z ich przebiegiem (z życia, z filmu itp.) 
 

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Nieruchomości Dzierżawa gruntów leśnych na przykładzie Lasów Państwowych 

 
System opodatkowania nieruchomości w Polsce 



 
Wycena wybranej nieruchomości rolnej dla potrzeb zabezpieczenia związanego z pozyskiwaniem funduszy na rozwój 

gospodarstw rolnych  
Rozwój rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Piwniczna - Zdrój w latach 2013-2018 

 
Ocena wybranych wariantów postępowania na rynku lokali mieszkalnych  
  Atrakcyjność rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiecie XYZ   
Analiza metod recyklingu zużytych baterii w Polsce 

Ochrona 
środowiska 

 Monitoring biologiczny (do wyboru: czystości powietrza, wody, bądź gleby) 

  Konsekwencje przyjęcia założeń Europejskiego Zielonego ładu dla polskiego rynku gazu ziemnego, biogazu, wodoru w 

kontekście krajowego otoczenia regulacyjnego i rynkowych platform współpracy     
Kultura organizacyjna na przykładzie wybranej jednostki szpitala publicznego  

Organizacja i 
zarządzanie 

Obieg dokumentów w administracji publicznej na przykładzie 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie 

Odrzańskim 
 

Algorytm zarządzania obiegiem informacji podczas realizacji procesu produkcyjnego  
 

Budowanie i diagnozowanie kultury organizacyjnej  
Umiejscowienie w hierarchii organizacji a techniki manipulacyjne dla osiągnięcia celu pracownika  
Kształtowanie kultury korporacyjnej jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstwa  
Czy technologia/postęp technologiczny wpływa na zmiany organizacji pracy w przedsiębiorstwach?  
Historia organizacji- ewolucja pojęcia i zagadnienia w ujęciu historycznym.  
Determinanty i warunki prowadzenia outsourcingu procesów księgowych 

Outsourcing Outsorcing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa i przewag konkurencyjnych 
 

Outsorcing zarządzania zasobami ludzkimi   
Ocena wpływu procesów outsourcingu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw na przykładzie firmy   

 
Funkcje menadżera w outsourcingu na przykładzie Firmy T .  
Outsorcing usług samochodowych 



 
Rola nauczyciela w sytuacjach wywołujących emocje w dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aspekt 

porównawczy  

Pedagogika Nabywanie samodzielności przez dzieci trzyletnie w przedszkolu 
 

Przykładowe treści kształcenia wczesnoszkolnego w nawiązaniu do edukacji społecznej  
Rola grupy rówieśniczej w prawidłowym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym  
Twórcze kompetencje nauczyciela - wspieranie aktywności plastycznej dzieci w klasach początkowych  
Recenzja książki Z. Tarkowskiego "Dzieci z zaburzeniami emocji i mowy"  
Pierwsze kroki nauczyciela- stawanie się nauczycielem-studium socjo-pedagogiczne  
Wpływ szkoły i rodziny na tolerancję wobec homoseksualistów w Polsce 

  Oczekiwania rodziców wobec współczesnego przedszkola na przykładzie przedszkola językowego Chatka Puchatka w 

Świebodzicach   
Sekwencyjna nauka czytania metoda krakowska  
Dialog twarzą w twarz metoda krakowska  
Rodzaj rodziny a funkcjonowanie psychoemocjonalne dziecka na podstawie wybranej literatury  
Rola przedszkolaka w kształtowaniu postaw patriotycznych w dzieci w wieku przedszkolnym  
Nowe zawody a potrzeby społeczne 

 
Rola przedszkola w kształtowaniu postaw patriotycznych w dzieci w wieku przedszkolnym – rozszerzenie +10str   
Władza i wychowanie w wybranych koncepcjach pedagogicznych 

  Bycie rodzicem dziecka z ASD wiąże się z koniecznością stałych wyrzeczeń 
 

Trendy w edukacji i kształtowanie demokratycznych postaw obywatelskich  
Idee edukacji w warunkach wielokulturowości w Polsce i na świecie - model edukacji międzykulturowej  
Wybrane zagadnienia zaburzeń mięśni u dzieci do lat 7  
Projekt planu rozwoju nauczyciela - kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego  
Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego  
Znaczenie integracji w klasie  
Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego    
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu w poradni psychologiczno-pedagogicznej  
Mobbing jako zagrożenie psychospołeczne 



 
Przemoc w rodzinie jako przykład patologii społecznej  
Zjawisko pedofilii w sieci internetowej  
Zadania i funkcje pedagogiki - omówienie przedmiotu  
Na jakie potrzeby ludzkie może odpowiadać pedagogika jako nauka zakorzeniona w filozofii?  
Nauczyciel jako organizator edukacji wczesnoszkolnej i edukacji obcojezycznej  
Swobodne rysunki dzieci jako element pracy pedagogicznej  
Korzyści wykorzystywania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji z dziećmi i uczniami z 

niepełnosprawnością intelektualną   
Rola nauczyciela w sytuacjach wywołujących emocje u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aspekt 

porównawczy   
Nierówności płci w odniesieniu do edukacji 

 
Rola nauczyciela w sytuacjach wywołujących emocje u dzieci. Aspekt porównawczy  
Ekspresja plastyczna dzieci w wieku młodszoszkolnym  
Gry i zabawy edukacyjne  
Sekty  
Struktura systemu szkolnego w USA  
Arteterapia w rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  
Wnioski z badań naukowych różnych autorów na temat ekspresji plastycznej jako środka wyrażania emocji.  
Ekspresja jako wartość w sztuce i życiu człowieka - najnowsze definicje /publikacje po 2000 i 2010 r./ 

 
Organizacja i formy czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym z rodzin wiejskich  
Doświadczenia rodziców wobec zagrożenia życia dziecka w świetle ich wypowiedzi    
Narkotyki i narkomania, zachowania destrukcyjne wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych   
Instytucja symboliczna - "dusza placówki" na podstawie opowiadania Oskar i Pani Róża  
Edukacja przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Mirosławiec - stan obecny i możliwości rozwoju  
Rola ojca w wychowywaniu dziecka w wieku przedszkolnym 

  Zachowania ryzykowne wśród uczniów szkół średnich 



  Organizacja i formy czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym z rodzin wiejskich 

  Wsparcie i pomoc dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej na przykładzie Domu Dziecka 
 

Teoretyczne podstawy arteterapii w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym  
Edukacja demokratyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym jako przykład edukacji innowacyjnej  
Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych  
Rola nagród i kar w procesie wychowania - opinia rodziców dzieci w wieku przedszkolnym   
Rozwój zdolności artystycznych na przykładzie przedszkola nr … w … 

  Scenariusz uroczystości. Scenariusz, w którym dzieci przedstawiają uroczystość z podanymi wierszami i oprawą 

muzyczną  
Znaczenie bajki XXI w kształtowaniu  dojrzałości emocjonalnej dziecka w wieku wczesnoszkolnym   
Przemoc i agresja na podstawie wybranej twórczości reżysera Michaela Hanekego  
Wykorzystanie bajkoterapii jako jednej z metod wspomagania rozwoju małego dziecka na przykładzie działań Biblioteki 

Pedagogicznej w Skawinie  
Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju dziecka   
Propozycje pracy/zajęć arteterapeutycznych w klasach I-III  
Nagroda i kara w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania.  
Miejsce uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych - edukacja włączająca.  
Terapeutyczna rola literatury w życiu dziecka – znaczenie baśni i bajki w niwelowaniu lęków 

  Edukacja muzyczna w przedszkolu 
 

Rola zabawy w życiu dzieci  
Znaczenie relacji w grupie rówieśniczej dziecka z autyzmem. 

   Przestępczość nieletnich  
 

Specyficzne trudności w… pisaniu/czytaniu/mówieniu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Diagnoza i terapia.  
Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli  
Znaczenie zajęć terapeutycznych w rozwoju dziecka z autyzmem  
 Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki w edukacji przedszkolnej  

 
 Postawy rodzicielskie a kształtowanie się osobowości u młodzieży 



 
Nowe substancje psychoaktywne – aspekty prawne i kryminalistyczne  

  Dobrostan zawodowy wśród nauczycieli 

  Arteterapia – techniki plastyczne  

  Źródła wypadków w organizacji na podstawie przedsiębiorstwa 

Pedagogika 
specjalna 

Rola i znaczenie opieki pielęgniarskiej w przebiegu zaburzeń depresyjnych. 

BHP     Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek 

Pielęgniarstwo Ocena wiedzy personelu medycznego i pomocniczego na temat zakażeń szpitalnych przenoszonych drogą kontaktową 
 

Poronienia i rola położnej w opiece nad kobietą z poronieniem  
Opieka nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów  
Ocena jakości życia pacjentów leczonych dializą otrzewnową z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej pielęgniarki    

  Agresja pacjenta w ocenie personelu pielęgniarskiego 
 

Rak piersi w mediach  

  Wiedza młodych kobiet uczących się w szkołach ponadpodstawowych na temat samobadania piersi jako profilaktyka 

raka piersi   
Zastosowanie teoretycznego modelu opieki w pracy pielęgniarki. (pełen temat w formularzu)  
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych (zatrudnionych w szpitalach w …)   
Wiedza młodych kobiet uczących się w szkołach ponadpodstawowych na temat samobadania piersi jako profilaktyka 

raka piersi  
Otyłość, insulinoodporność, cukrzyca typu 2 z perspektywy i oceny pacjenta  
Farmakoterapia w ostrym zapaleniu nerek 

  Obraz zaburzeń mowy u 70-letniego mężczyzny w odległym okresie od udaru lewej półkuli mózgu. Studium przypadku 
 

Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z hipotermią - opis przypadku  
Organizacja izolacji pacjenta z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych.  
Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z tętniakiem aorty brzusznej  
Jakość opieki pielęgniarskiej  a przebieg  rehabilitacji pacjentów  po protezoplastyce kolana  
 Ocena jakości życia chorych z cukrzycą typu 2 



  Aspekty psychospołeczne pracy pielęgniarki onkologicznej 
 

Opinie pacjentów poradni leczenia bólu na temat stosowanych metod leczenia bólu przewlekłego  
Plan opieki nad pacjentem po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu według wybranego modelu pielęgnowania  
Funkcjonowanie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 

Podatki Podatek od darowizn i spadków 
 

Podatek od nieruchomości w Polsce  
Relacje państwo kościół na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej   
Rozwój stosunków Polsko Ukraińskich w pierwszych dwóch dekadach od uchwalenia niepodległości przez Ukrainę 

Politologia Mit polityczny jako narzędzie wspomagające sprawowanie kontroli nad wyborcami 
 

Analiza porównawcza polskiej i brytyjskiej kultury politycznej  
Paranoja polityczna i struktura osobowości wśród elektoratu wybranych partii politycznych  
Paradoksy zderzeń polityki z ekonomią  
Konflikt brytyjsko-argentyński 1982 (wojna o Falklandy)  
Współczesna scena polityczna  
Współczesna scena polityczna  
Znacząca postać lub partia we współczesnej polityce polskiej. Tekst obiektywny - argumenty za i przeciw.  
Współczesna istniejąca partia, osoba lub ruch polityczny. Wszystkie za i przeciw, dlaczego, dokonania.  
Brexit a procedura tranzytu w przewozach do/z Wielkiej Brytanii  
Droga Polski do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim  
Organizacje międzynarodowe związane z bezpieczeństwem, ich rola i zadania  
Odopowiedzialność demokratyczna organu wykonawczego w świetle prawa i praktyki w wybranych gminach  
Zależność pomiędzy kulturą polityczną społeczeństwa a jego stosunkiem do władzy w państwie  
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej  
Wolność́ słowa jako fundamentalny element demokracji liberalnej   
Polityka zagraniczna Turcji wobec bliskiego wschodu  

   Analiza wpływu amerykańskich wzorców kulturowych na kulturę Polski 
 

Integracja Białorusi i Rosji w ramach Państwa Związkowego: geneza, uwarunkowania i potencjalne konsekwencje.  
Czy pandemia COVID-19 pogłębiła negatywne skutki konfliktu geopolitycznego ukraińskich gospodarstw domowych? 



 
Sztuka sprzeciwu AiWeiwei analiza twórczości  
Recenzja książki … (tytuł) 

Polonistyka Nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, rola położnej 

Położnictwo Organizacja programów społecznych na przykładzie gminy Myszyniec 

Praca socjalna Stosowanie Niebieskiej Karty 
 

Metody aktywizacji osób niepełnosprawnych  
Prostytucja jako forma zachowań ryzykownych młodzieży w opinii badanych młodych chłopców i dziewcząt w wieku 18 

-23 lata.  
Status prawny, usprawnienia i obowiązki pracowników ośrodka pomocy społecznej  
Program interwencji kryzysowych psychologicznych w czasie epidemii koronawirusa  
Formy samoorganizacji członków społeczności lokalnej jako instrument wzmacniania bezpieczeństwa i poczucia 

bezpieczeństwa jednostek i zbiorowości   
Pomocnicza działalność organizacji społecznych  
Program rodzina 500 plus i funkcjonowanie rodziny na podstawie badań w przedszkolu Dziemianach  
Postępowanie w sprawach o rozwód 

  Ratyfikowane umowy międzynarodowe jako źródła prawa polskiego  

Prawo Przyczyny braku sukcesji w firmie rodzinnej na przykładzie firmy XYZ 
 

Przedawnienie, a windykacja wierzytelności wtórnych  
Struktura sądownictwa w Polsce  
Dozór elektroniczny jako nieizolacyjna forma wykonania kary   

  Wynagrodzenie za pracę 
 

Odpowiedzialność karna za zabójstwo eutanatyczne  
Formy zatrudnienia pracowników z Ukrainy w Polsce  
Prawna ochrona firm pod którą przedsiębiorstwo prowadzi działalność  
Porównanie systemów opieki zdrowotnej Polski i Nieniec  
Ochrona praw dziecka w świetle regulacji prawa polskiego i międzynarodowego  
Umowa komisu w świetle prawa cywilnego 

  Topika w stosowaniu prawa cywilnego  



 
Forma czynności prawnej  
Nielegalny handel bronią palną na świecie po zakończeniu II wojny światowej  
Umowa deweloperska w świetle polskiego prawa  
Zatrudnianie pracowników tymczasowych  
System ochrony ludności w Polsce  
Oszustwo ubezpieczeniowe  
Metodologia historyczno-prawna, jej zastosowanie i funkcje w naukach prawnych 

  Odpowiedzialność władz spółek kapitałowych 
 

Prawo cywilne w starożytnym Rzymie 

  Ewolucja prawno-organizacyjna służb specjalnych w Polsce po 1989r. W kontekście zagrożeń 

  Analiza profesji Radca Prawny w ujęciu publiczno-prawnym i charakter wykonywania tego zawodu na przykładzie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu 

  Zarządzanie długiem publicznym 
 

Przestępstwo przeciwko mieniu w polskim prawie karnym. 

 
Obrót towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi 

  Przestępstwa przeciwko mieniu w polskim prawie karnym 
 

Ochrona danych osobowych na przykładzie wybranej placówki oświatowej  

  Przestępstwa przeciwko mieniu w polskim prawie karnym, a poczucie bezpieczeństwa obywateli w Koluszkach i 

Brzezinach 

  Jakie skargi przysługiwały właścicielowi kwirytarnemu do ochrony prawa własności w prawie rzymskim omów je. 
 

System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce  
Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze w polskim procesie karnym  
Analiza umów cywilnoprawnych w prawie podatkowym na podstawie art.. 199 a ordynacji podatkowej  
Wybrane aspekty funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, jako organu administracji publicznej  
Modele licencjonowania produktów i dzieł cyfrowych  
Współuczestnictwo formalne w postępowaniu cywilnym  
Finansowanie więziennictwa w Polsce 



 
Wolność gospodarcza w zakresie działalności budowlanej  
Prawne instrumenty dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej w Polsce  
Odpowiedzialność za przestępstwo oszustwa na szkodę banku a niewywiązywanie się z umowy cywilnopranej o kredyt   
Regulacje odpowiedzialności za mobbing w polskiej normie prawnej  
Sytuacja prawna osoby eksmitowanej w egzekucji sądowej 

  Odbiór zmian podczas transformacji ustrojowej w Polsce przez czasopismo „The New York Times” w latach 1989-1991 
 

Pozycja prawna współmałżonka upadłego  
Zdarzenie prawne i stosunek prawny  
Rola świadka w postępowaniu karnym  
Dostępność świadczeń zdrowotnych dla Ukraińców w Polsce  
Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym  
Zjawisko handlu ludźmi z art. 189 a k.k. jako przykład współczesnego niewolnictwa  
Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w okresie ciąży oraz w związku z macierzyństwem przewidziana w kodeksie 

pracy  
Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych - przetwarzanie i ich zabezpieczanie  
Problematyka przejścia zakładu pracy pod innego pracodawcę  
Zwalczanie nielegalnego obrotu tytoniem i wyrobami tytoniowymi przez Służbę Celno-Skarbową  
Przemyt towarów w Polsce i na Świecie  
Rola dzielnicowego w kreowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego  
Prawo wyznaniowe - wartość sumienia i wyznania   
Umowa zlecenia, a umowa o dzieło  
Upadłość konsumencka  
Spółka partnerska w polskim systemie prawa handlowego   
Wybrana problematyka przestępstw przeciwko życiu i mieniu. 

 
Zbycie udziału w spółce z o.o. 

 
Natężenie stresu i wybrane zasoby osobiste a style radzenia sobie ze stresem u żołnierzy zawodowych 

 
Sytuacja emocjonalno-społeczna ucznia zdolnego w gimnazjum na podstawie badań własnych 

Psychologia Zespół Reta (opisać cechy, cele terapeutyczne i napisać plan terapii uwzględniając zaburzenia logopedyczne) 



 
socjoterapia inteligencja emocjonalna dzieci  
Obrazy dysfunkcjonalnych ról społecznych w percepcji młodzieży i młodych dorosłych  
Bliskie związki międzyludzkie - miłość 

  Psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień młodzieży od substancji psychoaktywnych 
 

Dorosłe dzieci wychowane w rodzinie niepełnej. Studium przypadków.  
Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego  
Psychologia rozwoju 

  Sposób radzenia sobie ze stresem wśród klientów Studia Zdrowia X 
 

Styl przywiązania oraz kompetencji rodzicielskich w rodzinach pełnych i niepełnych  
Program antystresowy  
Narkotyki i narkomania, zachowania destrukcyjne wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych 

  Autyzm  

  Społeczne skutki uzależnienia od technologii informacyjnych 
 

Pojęcie emocji wg różnych autorów , ich rodzaje i terminy pokrewne.  
Struktura ja - świat  wg Nuttina   
Twórczość i twórcze myślenie, definicja i rozumienie  
Zaburzenia psychiczne (wg ICD-10) F06.4 „Ograniczenia, zaburzenia lękowe”  
Opracowanie dwóch tematów na podstawie książki J. Kozieleckiego: „Koncepcja psychologiczna człowieka "  
Problemy życiowe dorosłych dzieci alkoholików  
Inteligencja emocjonalna a poczucie jakości życia u studentów 

  Inteligencja emocjonalna a poczucie jakości życia u studentów 

  Mutyzm wybiórczy 
 

Oględność.  
Krytyczna analiza  rozumienia pojęcia normy w psychologii klinicznej  
Opis objawów zaburzeń występujące w chorobie Altzheimera oraz opracowanie jednodniowego programu  ćwiczeń dla 

psychologa prowadzącego zajęcia z taką osobą. /Może być inna jednostka chorobowa w klasyfikacji ICD- 10/  
Poziomu lęku osób pracujących w branży usługowej (fryzjerstwo-kosmetyka) w określonych sytuacjach związanych z 

obostrzeniami pod kątem koronawirusa przy zagrożeniach utraty pracy. 



 
Psychologia twórczości i uzdolnień -  praktyczne zastosowanie w pracy Psychologa.  
 Emocje a  decyzje finansowe  
Motywy doboru partnerów, a szczęście w związku  
  Stres i radzenie sobie ze stresem i zaburzenia spowodowane stresem  
Podstawowe cele i zadania rachunkowości  
Ustalenie podatku dochodowego wg MSR 

Rachunkowość Rewizja finansowa a zakres prac wykonywanych przez biegłych rewidentów 
 

Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwa  
Wycena aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości  
Wykorzystywanie obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw.  
Rachunkowość kreatywna czy fałszowanie sprawozdań finansowych - przyczyny współczesnych kryzysów 

ekonomicznych  
Motywy wyboru studiowania na kierunku Ratownictwo Medyczne  
Działania służb ratowniczych w katastrofach wodnych, lądowych i powietrznych 

Ratownictwo 
medyczne 

Rola aktywności w procesie resocjalizacji  

 
Analiza wizerunku młodych ludzi pod wpływem środków odurzających  

Resocjalizacja Rola aktywności w procesie resocjalizacji 
 

Wychodzenie z przemocy – studium podstaw wobec zjawiska. Projekt socjalny ukierunkowany na przeciwdziałanie 

skutków przemocy domowej  
Kształtowanie przychodów i kosztów gospodarstwa rolnego  
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce   

Rolnictwo Rola firmy Ursus w umaszynowieniu rolnictwa w Polsce i za granicą 
 

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce  
Sekty jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego w Polsce  
Temat śmierci i umierania w opinii studentów ratownictwa medycznego 

Socjologia Zastosowanie teorii sieci społecznych i systemów społecznych do analizy zjawisk zachodzących we współczesnym 

społeczeństwie polskim  



  Pokolenie X i Z a ich zachowania konsumenckie w kampaniach performance 
 

Obraz mężczyzny i kobiety w reklamach kosmetyków  
Poczucie jakości życia w kontekście samooceny i doświadczeń życiowych  

  Znaczenie znajomości w poszukiwaniu pracy w opiniach studentów studiów niestacjonarnych 
 

Obcy, analiza dystansu społecznego Bogardusa  
Zjawisko bezrobocia, jego rodzaje, przyczyny i skala występowania w Polsce i Unii Europejskiej  
Portret współczesnego cudzoziemca w oczach młodszego i starszego pokolenia warszawiaków - sondaż na wybranej 

grupie  
Poziom wiedzy studentek WSIIZ na temat krioterapia  
Aktywność nastolatków w Internecie: korzyści i zagrożenia  
Mobbing i jego skutki jako zjawisko o charakterze patologii społecznej  
Wpływ stereotypów na postrzeganie Romów w Polsce i w Hiszpanii  
Problemy etyczne związane z techniką uczestnictwa ukrytego  
Rodzina w procesie resocjalizacji osadzonych kobiet w Zakładzie Karnym  
Bezrobocie - problem społeczno-ekonomiczny  
Struktura społeczna a społeczna stratyfikacja  
Wiedza studentów o zjawisku przemocy wobec dzieci w rodzinie  
Dyskryminacja osób czarnoskórych a pandemia COVID-19 w USA  
Struktura społeczna (elementy, rodzaje i znaczenie) jako problem socjologiczny  
Walka z alkoholizmem na łamach polskiej prasy ruchu przeciwalkoholowego xx lecia międzywojennego  
Autostereotypy narodowościowe Polski w wybranych mediach społecznościowych na przestrzeni ostatnich 5 lat  
Mobbing w pracy na podstawie firmy Nestle  
Postawy rodzicielskie a kształtowanie się osobowości u młodzieży  
Problem samobójstw seniorów w Polsce   
Rola spedycji i transportu w łańcuchu dostaw   
 Motywy wyboru uprawianej dyscypliny sportu przez dzieci/młodzież 

Spedycja Suplementy przed treningowe 

Sport  Zjawiska patologiczne w sporcie 



 
Znaczenie sportu i sprawności fizycznej w grupach dyspozycyjnych  
Sport i aktywność fizyczna jako sposób integracji ludzi niepełnosprawnych  
Zarządzanie organizacjami zajmującymi się sportem na przykładzie olimpiad specjalnych 

Sport i rekreacja Wpływ sportu na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków w wieku … 
 

Motywacje do uprawiania sportów wytrzymałościowych na przykładzie triatlonu 

  Kreowanie wizerunku sportowca - na przykładzie... 
 

Kajakarstwo wśród studentów WSB  
Aktywność turystyczna mieszkańców wsi   
Aktywność ruchowa i jej wpływ na kształtowanie postaw etycznych   
Mieszanie materiałów sypkich w technologii żywności  
Kościół Prawosławny na Ziemii Lubuskiej 

Technologia 
żywności 

Rola kościoła katolickiego w życiu politycznym Polaków - wpływ na zachowania wyborcze  

Teologia Misterium Paschalne Chrystusa uobecnione w liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego 
 

Wpływ działalności kościołów chrześcijańskich na świadomość ekologiczną w społeczeństwie  
Znaczenie transportu lotniczego dla funkcjonowania łańcuchów logistycznych  
Projekt firmy przewozów kontenerowych na Odrze 

Transport Wyścigi samochodowe jako sport i rekreacja 
 

Rozwój przedsiębiorstw transportu drogowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej   
Analiza rynku usług kurierskich na podstawie Poczty Polskiej S.A. 

  Organizacja krajowego transportu towarów sypkich w przedsiębiorstwie - dział metodyczny  
 

Strategia produktu w branży komunikacyjnej na przykładzie PKP SKM Trójmiasto  
Transport samochodowy w Polsce i w Niemczech. Analiza porównawcza.  

  Transport drogowy i uwarunkowania jego działalności rozdział 2 
 

Organizacja transportu x na przykładzie przedsiębiorstwa y  
Infrastruktura transportu morskiego  
Transport Intermodalny w Przewozach Międzynarodowych 



 
Transport multimodalny w międzynarodowym przewozie towarów  
Innowacyjność publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji katowickiej   
Transport materiałów niebezpiecznych  
Opłacalność transportu pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5t w ruchu międzynarodowym   
Oznakowanie dróg jako globalne dobro publiczne  
Transport materiałów niebezpiecznych drogą morską  
Ocena finansowania infrastruktury drogowej w województwie pomorskim  
Projekt modernizacji systemu komunikacji miejskiej w Szczecinku  
Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie  
Bezpieczeństwo transportu drogowego materiałów niebezpiecznych 

 
Polski przewoźnik na rynku międzynarodowym. Przewóz wybranych ładunków w temperaturze kontrolowanej.   
Optymalizacja funkcjonowania systemu transportowego wybranej sieci dystrybucyjnej branży FMCG  
Alternatywne formy transportu miejskiego -poprawa jakości życia i mobilności mieszkańców  Brzegu  
Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi jako główne zadanie administracji morskiej  
Analiza stanu transportu w Polsce  
Znaczenie turystyki w gospodarce państw członkowskich  
Uzyskanie statusu uzdrowiska przez zainteresowanie miejscowości na przykładzie uzdrowiska Konstancin 

Turystyka  Rozwój turystyki na przykładzie Hongkongu w ostatnich 20 latach lub Rozwój turystyki na przykładzie Hongkongu po 

zmianach politycznych po 1997 roku  
Turystyka seksualna  
Kolarstwo w promocji miasta Szklarskiej Poręby i regionu pogórza izerskiego 

 
Aktywność turystyczna mieszkańców wsi  
Slow tourism  
Analiza porównawcza wybranych obiektów turystyki przemysłowej na Górnym Śląsku   
Wpływ Arboretum Wojsławice na turystykę w gminie Niemcza  
Uwarunkowania i formy turystyki aktywnej na szlaku latarni morskich  
Wpływ zagospodarowania turystycznego na wybrane jeziora Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 



 
Zastosowanie Internetu w branży turystycznej na przykładzie internetowych biur podróży  

 
 Wpływ zagospodarowania turystycznego na wybrane jeziora Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.  
  Znaczenie imprez festiwalowych w promocji turystyki   
Znaczenie hydroatrakcji w rozwoju turystycznym regionu …  
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy ubezpieczeniowe w celach marketingowych i wizerunkowych  
Formy dowolnego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce 

Ubezpieczenia Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej na rynku komunikacyjnym  
 

Ocena ryzyka zawodowego instruktora nauki jazdy w … (nazwa szkoły jazdy)  
Wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury sportowej w Sosnowcu   
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

Unia europejska, 
fundusze 

Rada Unii Europejskiej - instytucja i kompetencje  

  Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. Mazowieckim w latach … 
 

Pozyskiwanie środków unijnych przez małych i średnich przedsiębiorców  
Motywacja do aktywności fizycznie wśród uczniów szkół podstawowych i liceum   
Fenomen Super Bowl ocena atrakcyjności największego meczu Amerykanina i Europejczyka 

Wychowanie 
fizyczne 

Motywacja do aktywności fizycznie wśród uczniów szkół podstawowych i liceum  

 
Sport jako forma rozwoju więzi społecznych 

  Motywacja jako sposób determinujący wynik sportowy 
 

Doping w atletyce  
Ocena sprawności motorycznej u studentów I roku Fizjoterapii  
Charakterystyka porównawcza sprawności motorycznej osób trenujących i nietrenujących piłkę siatkową  
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w  młodszym wieku szkolnym. 

  Problem rozwoju małych miast  
 

Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w opiece zdrowotnej 



Zagospodaro-
wanie 
przestrzenne 

Wyprowadzanie przedsiębiorstwa z kryzysu długotrwałego na przykładzie… 

Zamówienia 
publiczne 

Konflikty jako symulatory zmian i rozwoju społecznego w aspekcie prawa. 

Zarządzanie  Kształtowanie kultury korporacyjnej jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstwa 
 

Partycypacja pracowników w zarządzaniu zakładem pracy  
Powstanie i rozwój współczesnego startupu na przykładzie firmy X  
Rozwój wybranego przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym  
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X  
Zarządzanie projektami w firmie  
Employer Branding jako nowoczesne narzędzie zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie Leroy Merlin II Wrocław  
Rola menedżera personalnego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy   
Strategia marketingowa dla gminy na 5 lat  
Najważniejsze podstawy prawne regulujące działalność gospodarczą w tym MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa)  
Konflikt na tle pokoleniowym w miejscu pracy  
Kształtowanie systemu franchising w handlu detalicznym na przykładzie sieci Żabka  
Kształtowanie systemu franchising w usługach gastronomicznych na przykładzie sieci McDonald's  
Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce w latach 2010-2018  
Rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Lęborku w ocenie mieszkańców   
Internet rzeczy  
Propozycja doskonalenia wybranych aspektów branży automotive   
Zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie starostwa powiatowego w złotowie  
Zarządzanie organizacjami publicznymi realizującymi politykę społeczną w Polsce na przykładzie MOPS w Krakowie   
Koncepcja BIM w zarządzaniu budowlanym  

 
Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X  
Wpływ strategii omnichannelingu na fizyczną dystrybucję produktów szybko zbywalnych i wielkość zapasu 

zabezpieczającego  



 
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji  
Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i jednostkami publicznymi - aspekt porównawczy  
Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) w spółkę  
Zarządzanie rozwojem małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy … 

 
Funkcjonowanie małej firmy w ujęciu formalno-prawnym na przykładzie firmy X  
Determinanty rozwoju start-upów w Polsce  
Zastosowanie narzędzi lean w przedsiębiorstwie charakteryzującym się produkcją jednostkową/ niepowtarzalną / bardzo 

złożonych wyrobów   
 System zarządzania firmą usługową w Polsce a firmą zagraniczną na przykładzie firmy X i firmy Cornelia Carpet 

Cleaners   
Koncepcja istniejącego lub wymyślonego przedsiębiorstwa technologicznego  
Smart City - założenia i perspektywy  
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej  
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

  Źródła przewagi konkurencyjnej małych obiektów hotelowych na przykładzie hotelu X 
 

Analiza rozwoju sieci dyskontowych w latach 2015-2018 

  Projekt zmian w zarządzaniu organizacją na podstawie wybranego przedsiębiorstwa usługowego 
 

Zarządzanie zobowiązaniami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ  
Analiza i ocena innowacji w przedsiębiorstwie X 

 
Systemy zapewnienia jakości produkcji w przedsiębiorstwie w zależności od jego wielkości i rodzaju działalności 

  Geneza zarządzania jakością i ewolucją w podejściu do problematyki jakości 

Zarządzanie 
jakością 

Ekonomiczne uwarunkowania stosowania system HACCP w produkcji spożywczej  

  Koncepcja usprawnień w zarządzaniu siecią aptek 
 

Geneza zarządzania jakością i ewolucja w podejściu do problematyki jakości  
System HACCP jako narzędziowe wspomaganie bezpieczeństwa…  
Znaczenia jakości w łańcuchu dostaw na przykładzie firm spożywczych  



 
Analiza aktualnej organizacji zleceń produkcyjnych   
Projekt stanowisk do znakowania części maszyn w sposób konwencjonalny i sterowany numerycznie wykorzystywanych 

w branży motoryzacyjnej 

Zarządzanie 
produkcją 

Usprawnienie linii pakującej zwoje papieru w firmie produkcyjnej  

 
Proces produkcyjny na podstawie przedsiębiorstwa 

 
Dokumentacja cen transferowych po 1 stycznia 2019  
Metoda Lean Management na przykładzie firmy Bell  
Analiza efektywności produkcji pasz na podstawie wybranego zakładu  
Zarządzanie czasem linii produkcyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa  branży automotive. 

 
Procesy ciągłego doskonalenia na przykładzie firmy X 

  Proces i techniki planowania projektu - studium przypadku 
 

Zarządzanie projektami na podstawie przedsiębiorstwa X 

Zarządzanie 
projektami 

Tworzenie i zarządzanie zespołami projektowymi 

 
Cechy działania strategicznego w aspekcie logistyczno-marketingowej obsługi klienta  
Strategiczne aspekty zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
strategiczne 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez współpracę międzynarodową 

 
Strategia konkurencyjna kolei na regionalnym rynku przewozów pasażerskich na przykładzie regionu małopolskiego  
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Lubelski węgiel S.A  
Strategie obsługi klienta w handlu elektronicznym na podstawie przedsiębiorstwa X  
Wartość informacyjna bilansu  
Czynniki i instrumenty kształtujące motywację pracowników w firmie Nasza Moda 



Zarządzanie 
informacją 

Charakterystyka procesu zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X 

Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi 

Skuteczne narzędzia motywacji jako klucz do rozwoju personelu 

 
Analiza i ocena systemu szkoleń pracowniczych na podstawie Szpitala Powiatowego  
Motywacja jako sposób determinujący wynik sportowy  
Wpływ stylu kierowania w przedsiębiorstwie na poczucie satysfakcji z pracy  
Rodzaje metod oceny okresowej pracowników  

 
Instrumenty motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ  
Procedura standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela  
Style kierowania kadry kierowniczej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku   
Coaching i Mentoring jako współczesne narzędzia w zarządzaniu zespołem przedstawicieli handlowych  
System motywacyjny i jego rola w kształtowaniu kapitału ludzkiego  
Zasady motywowania w zarządzaniu personelem  
Instrumenty motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 

  Przywództwo wg P. Druckera 
 

Mobbing jako zjawisko patologii społecznej - analiza i ocena w ujęciu badań empirycznych   
Style kierowania kadry kierowniczej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku  
Znaczenie personelu w publicznej jednostce ochrony zdrowia - możliwości i ograniczenia  
Problemy w komunikacji w korporacji na przykładzie firmy X  
Rozmiary, przyczyny i skutki "Drenażu mózgów" w wybranych państwach  
Coaching jako metoda wspomagania rozwoju pracowników – szanse i zagrożenia 

 
Mobbing w miejscu pracy i jego wpływ na życie pracownika  
Sprzedawać z sukcesami – przykładowy scenariusz szkolenia dla sił sprzedażowych 

 
Employer Branding jako nowoczesna forma budowania wizerunku firmy i jego rola w procesie rekrutacji  



 
Projekt systemu doboru pracowników na stanowiska produkcyjne w aspekcie zwiększenia wydajności pracy  
Wynagrodzenie jako narzędzie motywowania w przedsiębiorstwie    
Rozwiązywanie konfliktów   
Motywacja pracowników jako element zarządzania w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Y   

 
Stres w korporacji - motywator czy demotywator 

 
Procesy informacyjne w zarządzaniu - prezentacja  
Analiza i ocena kompetencji kierowniczych na różnych szczeblach kierowania  
Koncepcja usprawnienia procesów informacyjno - decyzyjnych w spedycji i transporcie na przykładzie firmy Y  
Wynagrodzenie jako narzędzie motywowania w przedsiębiorstwie 

 
Motywacja pracowników jako element zarządzania w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Y  
Style kierowania i wpływ na efektywność działania zespołów pracowniczych    
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych (zatrudnionych w szpitalach w ....)  
Style kierowania i wpływ na efektywność działania zespołów pracowniczych  
Wykorzystanie nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji pracowników w procesie ZZL na przykładzie firmy X  
Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie X  

 
Motywowanie pracowników w salonie fryzjerskim jako element zarządzania w biznesie 

 
Obcokrajowcy w polskich korporacjach 

  Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i jednostkami publicznymi - aspekt porównawczy  
 

Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie X  
Program Erasmus+ na wrocławskich uczelniach w latach 2007-2013 i 2014-2020 

  Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym 
 

Podstawy zatrudniania pracowników samorządowych na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego - gminy 

 
Konflikty organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania  
Konflikty organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania   
Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie XYZ 



 
Motywowanie pracowników na przykładzie banku  
Balanced Scorecard w przedsiębiorstwach  
Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie firmy X    
 Zarządzanie procesem sukcesji firmy rodzinnej na przykładzie polskich przedsiębiorstw   
Rola menadżera w zarządzaniu zespołem pracowniczym na przykładzie firmy usługowej xxx  
Specyfika pracy kierownika oraz motywowanie jako element zarządzania 

  Corporate Social Responsibilty in apparel industry on the example of H&M 
 

Zarządzanie personelem w małej firmie rodzinnej  
Stres i wypalenie zawodowe w pracy managerów średniego szczebla  
Rola menedżera w procesie skutecznego zarządzania zespołem – analiza na przykładzie dużego przedsiębiorstwa  
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie hotelarskim  
Zarządzanie wiedzą na przykładzie instytucji finansowych   
Manipulacja w zarządzaniu jako przejaw patologii społecznej  
Wspieranie i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na przykładzie miasta Bolesławiec  
Struktura i dynamika wynagrodzeń w badanym przedsiębiorstwie X w latach 2015-2019  
Szkolenie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ 

  Element zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Toyota 

  Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny pracownika na przykładzie firmy XYZ 
 

 

 


