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Kierunek/specjalność Temat 
Administracja Relacje między wójtem a radą gminy. Odpowiedzialność wójta 

Administracja Zarządzanie w samorządzie terytorialnym na przykładzie miasta Brzeziny 

Administracja Organizacja i skuteczność funkcjonowania administracji publicznej RP - ocena wybranych zjawisk 

Administracja Struktura organizacyjna urzędu miejskiego w Wałbrzychu 

Administracja Ustrój gminy w Polsce w latach 1918 - 1939 

Administracja Skarga na bezczynność instytucji 

Administracja Zadania samorządu powiatu w dziedzinie oświaty i kultury na przykładzie powiatu ostrowskiego 

Administracja Kontrolowanie w administracji samorządowej 

Administracja Zadania w zakresie edukacji w powiecie i gminie na przykładzie powiatu świdnickiego i gminy 

Strzegom 

Administracja Znaczenie wynagrodzenia pracowników samorządowych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 

w administracji samorządowej na przykładzie urzędu miejskiego w Żmigrodzie 

Administracja Polityka państwa wobec small biznesu. Instytucja i instrumenty wspierające 

Administracja Strategia rozwoju turystyki dla miasta i gminy Golub-Dobrzy 

Administracja Rola samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Administracja Prawne formy działania administracji 

Administracja Sądownictwo administracyjne w Polsce 

Administracja Zasady organizacji i funkcje Sądów Administracyjnych 

Administracja Historia samorządu terytorialnego w Polsce 

Administracja Administracja miejsca w systemie Zarządzania Kryzysowego w Polsce 

Administracja Nadzór wojewody nad działalnością miasta na prawach powiatu na przykładzie wojewody śląskiego 

i powiatu gliwickiego 

Administracja Związek międzygminny - cele, zasady tworzenia i struktura 

Administracja Jednostki organizacyjne gminy na przykładzie gminy miejskiej Lubań 

Administracja Reformy ustroju administracyjnego państwa polskiego w latach 1972 - 1975 

Administracja Status wójta w gminie miejskiej 

Administracja Miasto na prawach powiatu 
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Administracja Rola administracji publicznej na odcinku świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na przykładzie 

M.St. Warszawy w latach 2006-2009 

Administracja Ocena użycia i użytkowania  powiatu jeleniogórskiego dla różnych 

Administracja Funkcjonowanie straży gminnej na przykładzie gminy Człuchów 

Administracja Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych 

Administracja Samorząd zawodowy, a samorząd terytorialny – podobieństwa i różnice 

Administracja Samorząd terytorialny w Polce po 1989 roku 

Administracja Realizacja strategii rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Karpacz 

Administracja Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej i Polsce 

Administracja Analiza procesu oceniania pracowników w administracji samorządowej… 

Administracja Podatek od czynności cywilnoprawnych w orzecznictwie sądowo- administracyjnym 

Administracja Organizacja i finansowanie inwestycji komunalnych w gminach w latach 2007-2011 (na przykładzie 

gminy Piła) 

Administracja Rola samorządu województwa w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie Dolnego Śląska 

Administracja Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie 

Administracja Nadzór i kontrola w administracji publicznej 

Administracja Charakterystyka samorządu terytorialnego 

Administracja Wojewoda a wojewódzka administracja zespolona i niezespolona oraz Wojewoda jako organ 

nazdoru nad działalnością samorządu terytorialnego 

Administracja Ordynacja do urzędu prezydenta (2010 rok) 

Administracja Organizacja zadań Policji w warunkach szczególnych zagrożeń 

Administracja Budżet samorządu terytorialnego 

Administracja Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej 

Administracja Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jako decyzja administracyjna 

Administracja Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

Administracja Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

Administracja Organizacja i skuteczność funkcjonowania administracji publicznej RP - ocena wybranych zjawisk 

Administracja Kształtowanie instytucji politycznych II RP 

Administracja Rola organów administracyjnych w rozwoju infrastruktury technicznej 

Administracja Techniki restrukturyzacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
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Administracja Straż Miejska na przykładzie miasta Siedlce 

Administracja Rola i zadania Policji w walce z przestępczością transgraniczną 

Administracja Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie domu dziecka 

Administracja System obiegu i kontroli dokumentów w przedsiębiorstwie XYZ. 

Administracja Wykorzystanie systemów informatycznych do usprawnienia obsługi i lepszej komunikacji z 

interesantami na przykładzie Urzędu Miejskiego w Wolinie 

Administracja Straż Miejska na przykładzie miasta Siedlce 

Administracja Zarządzanie gmina wielską w kontekście strategii rozwoju na przykładzie gminy Inowrocław 

Administracja Procedura tworzenia związków międzygminnych 

Administracja Zadania administracji publicznej w zwalczaniu terroryzmu 

Anglistyka Rola obrazu w nauczaniu języka angielskiego 

Anglistyka The motivational role of games in teaching English to primary learners.  

Anglistyka The use of mother tongue during English classes 

Anglistyka How to motivate children to speak English 

Anglistyka Nauczanie mówienia i słuchania w języku angielskim 

Archeologia Osadnictwo neolityczne w dorzeczu Bystrzycy na tle warunków środowiskowych 

Bankowość Znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju banków i bezpieczeństwa depozytów 

Bankowość Analiza porównawcza kredytów konsumpcyjnych (dla osób fizycznych) 

Bankowość Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych porównanie opłacalności 

leasingu z kredytem bankowym 

Bankowość Czynniki rozwoju kredytowania hipotecznego na cele mieszkaniowe w Polsce w latach 2002-2007 

Bankowość Bankowość internetowa w UE 

Bankowość Bank PKO BP S.A. jako instytucja zaufania publicznego 

Bankowość Strategia marketingowa banku 

Bankowość Dostosowanie polskiego sektora bankowego do standardów unijnych 

Bankowość Kredyty hipoteczne źródłem finansowania mieszkań 

Bankowość PKO BP jako przedsiębiorstwo działające na  rzecz społeczności w Wołominie 

Bankowość Rola banków w przeciwdziałaniu zjawisku prania pieniędzy 

Bankowość Usługi bankowości detalicznej a polityka rynkowa w ofercie BGŻ S.A. 

Bankowość Kredytowe instrumenty pochodne 
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Bankowość PROBLEM BEZPIECZEŃSTWA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE.   Ocena stanu 

badań i literatury przedmiotu 

Bankowość Shadow banking jako pomost między bankowością detaliczną i korporacyjną 

Bankowość Wskaż instrumenty, rynki i instytucje finansowe shadow banking 

Bankowość Elektroniczne kanały usług bankowych na przykładzie ING Banku Śląskiego S. A.  

Bankowość Sprzedaż krzyżowa produktów bankowych 

Bankowość Obsługa klienta indywidualnego private banking jako nowoczesna forma bankowości na podstawie 

działalności Deuche banku na rynku polskim i niemieckim 

Bankowość Wealth management jako innowacyjna usługa na podstawie działalności Deutsche banku na rynku 

polskim i niemieckim 

Bankowość Bankowość prywatna jako czynnik przewagi konkurencyjnej banku na przykładzie BRE Banku i 

Noble Bank 

Bankowość Ocena efektywności bankowości elektronicznej na podstawie mBanku w latach 2008-2010 

Bankowość System bankowy w Polsce i Unii Europejskiej 

Bankowość OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY 

PRÓCHNIK SA 

Bankowość Rozstrzyganie polubowne sporów zawiązanych z rejestracją domen internetowych 

Bankowość Determinanty transformacji Getin Noble Banku; bank oparty na wiedzy 

Bankowość Private Banking w Polsce i perspektywy jego rozwoju 

Bankowość Skuteczne praktyki sprzedażowe występujące w sektorze usług finansowych na przykładzie 

sprzedawców produktów bankowych 

Bankowość Funkcjonowanie bankowości internetowej na przykładzie Banku Pekao S.A., Odział w Łukowie 

Bankowość Analiza sprzedażykont osobistych i firmowych w Polsce w latach 2008-2011 

Bankowość Rola i znaczenie NBP w systemie finansowym Polski 

Bankowość Kreowanie wizerunku banku (na przykładzie PKO BP) 

Bankowość Konkurencja rynkowa i jej wpływ na bankowość detaliczną w Polsce 

Bankowość Czynniki warunkujące decyzję o outsourcingu procesów w polskich bankach detalicznych na 

przykładzie POLBANK SA 

Bankowość Działalność i znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla bezpieczeństwa finansowego 

banków w Polsce 

Bankowość Zarządzanie ryzykiem w Banku spółdzielczym na podstawie Banku Spółdzielczego w Rykach 
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Bankowość problem bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w Polsce   

Bankowość Charakterystyka i zakres sprawozdawczości bankowej 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Ekonomia w bezpieczeństwie pracy 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Ocena zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim na przykładzie powiatu 

zawierciańskiego 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Ochrona pracy kobiet, a ściślej ochrona kobiet w procesie pracy 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Analiza bezpieczeństwa i organizacji na wybranym stanowisku pracy 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w kopalni miedzi O/ZG Polkowice-

Sieroszowice 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Identyfikacja zagrożeń i ryzyka na stanowisku operatora wybranych maszyn produkcyjnych 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Ochrona zdrowia w miejscu pracy 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Metody  zwalczania terroryzmu międzynarodowego 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Dialog polsko - amerykański w kwestii polityki bezpieczeństwa 1089-2000 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Podstawowe problemy terroryzmu we współczesnym świecie (wstęp i 1 rozdział) 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Terroryzm we współczesnym świecie 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Strategia bezpieczeństwa Francji 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Walka z terroryzmem międzynarodowym (NATO i inne organizacje międzynarodowe) 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Doktryna i praktyka terroryzmu 
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Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Lotnictwo w ochronie polskich granic w latach 0d 45 do współczesności. 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Piractwo międzynarodowe – zwalczanie 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Misje zagraniczne RP 2004-2008 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Zagrożenia technologiczne a bezpieczeństwo Europy i Polski 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Ambicje polityczne i militarne Hamasu a bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Rola organizacji międzynarodowych w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego Polski 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa w związku z możliwością wykorzystywania broni masowego rażenia 

w działalności terrorystycznej XXI wieku 

Bezpieczeństwo publiczne Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publ. wewn. państwa najważniejsze zadanie w 

funkcjonowaniu ABW 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Analiza pojęcia bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych dziś (bezpieczeństwo energetyczne 

i terroryzm) 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa ludzi w opiniach uczniów szkoły średniej 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Współpraca Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z Oddziałem Morskiej Straży Granicznej 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

"Przestępczość stadionowa"-jako zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Bezpieczeństwo usług telekomunikacyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Prognozowanie zagrożeń zdrowotnych spowodowanych stresem na przykładzie pracowników biur 

podróży 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Źródła, przejawy i zakres zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w aspekcie gorących stadionów 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Nadzór nad spółkami z infrastrukturą krytyczną 
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Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Bezpieczeństwo i ochrona informacji w systemach komputerowych 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Choroby zawodowe w Anglii 

Bezpieczeństwo 

publiczne/wewnętrzne 

Terroryzm jako zjawisko we współczesnym świecie 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wybrane katastrofy i klęski żywiołowe pierwszej dekady XXI wieku i problemy organizacji akcji 

ratunkowej 

Bibliotekoznawstwo Dozwolony użytek biblioteczny 

Bibliotekoznawstwo Mecenasi bibliotek XVIII i XIX wieku w Polsce. Motywy działania, realizacja i efekty ich 

działalności. Zmiana sytuacji politycznej Polski, 3 rozbiory przypieczętowane na Kongresie 

Wiedeńskim w 1815 roku. 

Dydaktyka Wykorzystanie multimediów w pracy szkoły 

Dydaktyka Uwarunkowania zastosowania komputera w procesie dydaktycznym przez nauczycieli szkół 

licealnych 

Dziennikarstwo Obraz pedofila w superexpressie 

Dziennikarstwo Cztery Edycje Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog (2001-2003-2005-2007) jako 

zwierciadło u progu XXI stulecia. 

Dziennikarstwo Wyposażenie wnętrz mieszkalnych na przykładzie czaspoisma "Cztery Kąty" (w latach 80-tych i 90-

tych XX wieku) 

Dziennikarstwo Obraz rodziny w publicystyce prasowej 

Dziennikarstwo Obraz rodziny w prasie kobiecej i katolickiej 

Dziennikarstwo Powstanie i rozwój telewizji publicznej w Polsce do roku 1989 

Dziennikarstwo Rynek mediów, dziennikarz na rynku. Analiza polskiego rynku telewizyjnego 1989-2010 

Dziennikarstwo Transformacja prasy polskiej po 1989 roku 

Dziennikarstwo Język w sporcie żużlowym 

Dziennikarstwo Jelenia Góra, jej mieszkańcy i historia według publikacji "Polska. Gazeta Wrocławska" i 

"Jelonka.com" (2009-2010) 

Dziennikarstwo Sportowe kanały TV w Polsce 

Dziennikarstwo  Wyścigi samochodowe jako sport i rekreacja 

Dziennikarstwo/ 

metaloznawstwo 

Stereotypy w polskich mediach na podstawie kampanii prezydenckiej 2010 w Polsce 
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Ekonomia Kształtowanie się rynku samochodów osobowych w Polsce po akcesji do UE 

Ekonomia Poglądy ekonomiczne Adama Smitha i Davida 

Ekonomia Własność i wolność w myśli czołowych przedstawicieli libertarianizmu - F. von Hayeka, M.N. 

Rothbarda i A. Rand 

Ekonomia Zróżnicowanie przestrzenne usług na przykładzie województwa opolskiego 

Ekonomia Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2001-2007 

Ekonomia Kryzys światowy i jego wpływ na (płynność) przedsiębiorstwa 

Ekonomia Polityka antyrecesyjna rządu polskiego w latach 1929-1933 

Ekonomia Zasada Pareto 

Ekonomia Rozwój społeczno - gospodarczy 

Ekonomia Napływ inwestycji bezpośrednich do Polski 

Ekonomia Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - III rozdział analiza Polski 

Ekonomia Rynek gazu w Polsce 

Ekonomia Wpływ inwestycji unijnych na terenie miasta Częstochowa na poziom życia mieszkańców 

Ekonomia Myśl ekonomiczna profesora Leszka Balcerowicza 

Ekonomia Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie dolnośląskim i mazowieckim- analiza porównawcza 

Ekonomia Proces inwestycyjny na przykładzie inwestycji X 

Ekonomia Wpływ inwestycji unijnych na terenie miasta Częstochowa na poziom życia mieszkańców 

Ekonomia Formy finansowania długu publicznego w Polsce w latach 2005-09 

Ekonomia Rezerwy  w rachunkowości 

Ekonomia Rola państwa w budowaniu rynku pracy 

Ekonomia Istota Marksizmu. Czemu ma służyć prawo. Teoria. 

Ekonomia Behawioralne aspekty inwestowania 

Ekonomia Innowacje jako czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa produkcyjno-

handlowego na przykładzie firmy Ruukki Polska sp. z o.o. 

Ekonomia Przyczyny kryzysu ekonomicznego według teorii marksistowskiej (Karol Marks a współcześni 

autorzy) 

Ekonomia Ekonomiczne zagrożenia z otoczenia dla samorządu 

Ekonomia Nowoczesne ekonomiczne poglądy na zarządzanie w sektorze publicznym. Efektywność a 

sprawiedliwość 

Ekonomia Kryzys państwa opiekuńczego w dobie dominacji liberalizmu 
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Ekonomia Wpływ Euro 2012 na turystykę w Polsce 

Ekonomia Wpływ kryzysu finansowego na rynek nieruchomości w Polsce 

Ekonomia Sezonowość popytu na usługi turystyczne 

Ekonomia Gaz łupkowy jako alternatywne źródło energii dla paliw konwencjonalnych 

Etyka Eutanazja i aborcja 

Etyka Tolerancja i jej granice w społeczeństwie polskim wobec osób homoseksualnych 

Etyka Korupcja w Polsce na tle Polskiej Służby Zdrowia 

Etyka Od mono do wielofunkcyjnej roli współczesnego Kościoła na przykładzie parafii XYZ 

Etyka Tolerancja 

Etyka Teologiczna cnota miłości wobec wyzwań współczesnej cywilizacji w kontekście encykliki… 

Etyka Działalność charytatywna kościoła katolickiego w diecezji kieleckiej 

Etyka Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym 

Etyka Humanitarna ochrona zwierząt 

Etyka Proceder pranie brudnych pieniędzy 

Etyka Walka z narkotykami w Ameryce Lacińskiej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 

Etyka Prawo do zapłodnienia in vitro w świetle praw człowieka. Regulacje prawne in vitro w Polsce 

Etyka Korupcja w polskiej piłce nożnej na podstawie wybranych przykłdów - lata 2008-2011 

Etyka Dyskusja wokół kary śmierci w Polsce po 1997 r. i jej prawne konsekwencje 

Etyka Nowa Ewangelizacja jako katechyczno-pastoralna odpowiedź Kościoła wobec pokolenia ludzi 

młodych 

Etyka Teologiczna cnota miłości w perspektywie eschatologicznej w świetle encykliki Benedykta XVI Deus 

caritas est 

Etyka Etyka urzędnika w służbie publicznej 

Europeistyka Pozyskiwanie środków unijnych przez małych i średnich przedsiębiorców 

Europeistyka Problemy małych i średnich przedsiębiorstw w pozyskiwanie środków finansowych z Unii 

Europeistyka Struktura organizacyjna i zadania administracji celnej na tle integracji Polski z UE 

Europeistyka Przyczyny i skutki emigracji Polaków do UE po akcesji w 2004 r. 

Europeistyka Współpraca policyjna i sądowa w ramach 3 filara UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski 

Europeistyka Rola międzynarodowego funduszu walutowego w gospodarce światowej 

Europeistyka Korzyści dla gospodarki polskiej wynikające z partycypacji w Unii Walutowej 
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Europeistyka Ewolucja instytucjonalna Parlamentu Europejskiego 

Europeistyka Traktat z Maastricht i zasady Unii Ekonomicznej i Monetarnej 

Europeistyka Perspektywy na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej 

Europeistyka Unia Europejska przykładem globalnego rynku 

Europeistyka Wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na sytuację polskiego sektora bankowego 

Europeistyka Unia Europejska a inne ugrupowania integracyjne 

Europeistyka Wpływ systemu Schengen na wzmocnienie Unii Europejskiej 

Europeistyka Polityka poekspertowa Polski po akcesji do Unii Europejskiej 

Europeistyka Swoboda działalności gospodarczej w Polsce w świetle dyrektyw UE 

Europeistyka Swoboda przedsiębiorczości spółki w Unii Europejskiej 

Europeistyka Euro jako wspólna waluta na jednolitym rynku europejskim 

Europeistyka Polska polityka regionalna w drodze do Unii Europejskiej 

Europeistyka Strategia Lizbońska 

Europeistyka Pomoc publiczna w Unii Europejskiej 

Europeistyka Dług celny wspólnotowym ustawodawstwie celnym 

Europeistyka Geneza karty praw podstawowych UE 

Europeistyka Ocena uwarunkowań ekonomicznych realizacji w Polsce założeń ekonomicznych dyrektywy 

2009/28/WE 

Europeistyka Ocena możliwości techniczno-organizacyjnych Polski do spełnienia założeń dyrektywy 2009/28/WE 

Europeistyka Prawne uwarunkowania obywatelstwa Unii Europejskiej 

Europeistyka Europejskie korytarze transportowe 

Europeistyka Wpływ regulacji prawnej w Unii Europejskiej na regulację prawną w zakresie działalności 

gospodarczej w Polsce 

Europeistyka Wspólne zasady ogólne i instytucje polskiego oraz unijnego prawa administracyjnego 

Europeistyka Zasady zatrudnienia pracowników z UE i spoza UE 

Europeistyka Parlament UE jako organ UE z uwzględnieniem traktatu z Lizbony 

Europeistyka Zmiany w postrzeganiu UE na przestrzeni lat przez Polskę 

Europeistyka Europejski Bank Centralny – zagadnienia administracyjnoprawne. 

Europeistyka Europejski Bank Inwestycyjny jako instytucja wspierająca politykę spójności 

Europeistyka Europejski Bank Inwestycyjny jako instytucja wspierająca politykę spójności 
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Europeistyka Polityka energetyczna Unii Europejskiej 

Europeistyka Europocentryzm w pracy Davida Landesa „Bogactwo i nędza narodów 

Filozofia Skuteczne zaangażowanie jest aktem wolności-akceptuję lub neguję tezę 

Filozofia Rola nadczłowieka w nietschańskiej filozofii…. 

Filozofia Czy nauka opisuje porządek świata…. 

Filozofia Filozofia a logika formalna 

Filozofia Żyć bez wieczności. Filozofia egzystencji współczesnego człowieka 

Filozofia Mistyka Martina Heideggera 

Filozofia Max Weber i Islam 

Finanse Rachunkowość jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Zespołu Szkół X w Bytomiu 

Finanse Finansowanie działalności przedsiębiorstwa w warunkach polskich na przykładzie Neonet SA z 

siedzibą we Wrocławiu 

Finanse Formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

Finanse Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

Finanse Raport finansowy wybranej spółki notowanej na GPW 

Finanse Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie firmy X 

Finanse Analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa X za lata… 

Finanse Metod analizy fundamentalnej i technicznej na rynku kapitałowym w Polsce na przykładzie WGPW 

Finanse Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w gminie Wrocław 

Finanse Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ 

Finanse Nadzór skonsolidowany czy nadzór rozproszony - nowa ustawa o Komisji Nadzoru Finansowego 

Finanse Podstawowe cele i zadania rachunkowości 

Finanse  Zasady opodatkowania działalności edukacyjnej 

Finanse Powiązanie między aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji SP ZOO lata 

2004-2006 

Finanse Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie firmy X w latach (2 lata) 

Finanse Ocena działalności firmy 

Finanse Analiza finansowa przedsiębiorstwa - "Przemysłówka" Sp. Z o.o Olsztyn 

Finanse Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Finanse Analiza finansowa względem przedsiębiorstwa 
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Finanse Ocena struktury wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa 

FEDPOL za lata 2005-2007 

Finanse Ocena zarządzanie strumieniami gotówki w spółce giełdowej na przykładzie Zakładów 

Magnezytowych Ropczyce S.A. 

Finanse Optymalizacja działań służb rachunkowych na przykładzie przedsiębiorstwa X 

Finanse Analiza przedsiębiorstwa X 

Finanse Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową 

Finanse Metody rozliczenia podatku dochodowego dla małych przedsiębiorstw 

Finanse Zastosowanie systemów rachunku kosztów w zarządzaniu cenami 

Finanse Podatek dochodowy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej 

Finanse Analiza sprawozdania finansowego 

Finanse Leasing - alternatywna forma finansowania działalności gospodarczej 

Finanse Bilans przedsiębiorstwa jako źródła informacji do oceny sytuacji majątkowej na przykładzie spółki 

Dębica S.A. 

Finanse Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

Finanse Leasing a kredyt w finansowaniu przedsiębiorstwa 

Finanse Czynniki kształtujące płynność finansową KGHM Polska Miedź S.A. 

Finanse Credit scoring jako metoda badania zdolności kredytowej 

Finanse Bezpieczeństwo imprez masowych - stadiony piłkarskie 

Finanse Stosunki majątkowe w spółce cywilnej w spółce jawnej 

Finanse Analiza finansowa jako podstawowe narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na 

przykładzie firmy Novitus SA 

Finanse Kalkulacja opłacalności leasingu i kredytu zakupu samochodu osobowego 

Finanse Giełda jako barometr gospodarki 

Finanse Istota, funkcje i zasady tworzenia bilansu 

Finanse Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy jako jeden z produktów banków komercyjnych na 

przykładzie kredyt banku 

Finanse Analiza finansowa jednostki handlowej na przykładzie spółki           Sklepy Komfort S.A. 

Finanse Efektywność lokowania kapitału przez fundusze inwestycyjne 4 rozdział (towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych w Polsce) 

Finanse Efektywność lokowania kapitału przez fundusze inwestycyjne 
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Finanse Rachunkowość kreatywna czy fałszowanie sprawozdań finansowych 

Finanse Porównawcza ocena funduszy inwestycyjnych na przykładzie funduszy PKO Akcji Credit Suisse w 

latach 2004-2007 i 2008-2009 

Finanse Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu firmą produkcyjną XYZ (nazwa firmy) 

Finanse Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem XYZ (nazwa firmy) 

Finanse Systemy walutowe jako podstawa międzynarodowego porządku walutowego 

Finanse Systemy informatyczne w analizie finansowej i ekonomicznej 

Finanse Dochody budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce  

Finanse Wynik finansowy przedsiębiorstwa X w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego 

Finanse Analiza dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie gminy Wijewo 

Finanse Źródła finansowania działalności nowo otwartych przedsiębiorstw na przykładzie dwóch firm 

Finanse Finansowanie przedsiębiorstw za pomocą obligacji korporacyjnych 

Finanse Determinanty skuteczności doradców finansowych w Polsce 

Finanse Analiza finansowa i prognoza na podstawie wybranego przedsiębiorstwa 

Finanse Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie 

jednostki X 

Finanse Obciążenia mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne z tytułu podatków 

bezpośrednich i innych płatności para podatkowych 

Finanse Rozrachunki z tytułu podatku VAT 

Finanse Funkcjonowanie podatku  VAT w UE i Polsce 

Finanse Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie 

Finanse Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego 

Finanse Obligacje i ich rola w finansowaniu działalności polskich przedsiębiorstw 

Finanse Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Śnieżka S.A. za lata 2005-2009 

Finanse Analiza finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa 

Finanse Zarządzanie kapitałem obrotowym i jego wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

Finanse Wpływ obciążeń fiskalnych na sytuację finansową przedsiębiorstwa XYZ 

Finanse Analiza finansowa oraz kierunki rozwoju na przykładzie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. Z 

o.o. 

Finanse Finansowanie rozwoju lokalnego ze środków Unii Europejskiej n przykładzie Gminy Siechnice w 

latach… 
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Finanse Komputerowy system finansowo-księgowy wspomagający działalność przedsiębiorstwa branży 

energetycznej  na przykładzie "ZMER" Kalisz 

Finanse Kredyt a leasing jako źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa 

Finanse Sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej 

Finanse Podatek od towarów i usług w polskim prawie podatkowym na przykładzie firmy "As" 

Finanse Funkcjonowania indeksów na polskim rynku finansowym 

Finanse Analiza zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie Aqua SA w latach 2008-

2010 

Finanse Tworzenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Finanse Podatek dochodowy od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym 

Finanse Analiza finansowa spółki KGHM Polska Miedź w latach 2009-2011 

Finanse Analiza struktury kapitału na podstawie wybranych spółek giełdowych 

Finanse kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości 

Finanse Kontrakty długoterminowe w świetle polskiego prawa bilansowego na przykładzie firmy budowlanej 

Finanse Leasing w aspekcie podatkowym, finansowym i księgowym 

Finanse Kapitał pracujący, jego rola i wpływ na zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie X 

Finanse Kapitał pracujący, jego rola i wpływ na zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie X 

Finanse Metody pozyskania kapitału obcego 

Finanse Projekt oceny efektywności wybranego przedsiębiorstwa 

Finanse Działalność i znaczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla bezpieczeństwa finansowego 

banków w Polsce - metodologia 

Finanse Analiza finansowa firmy X 

Finanse Analiza finansowa na przykładzie Komatsu Poland 

Finanse Metoda kasowa jako podstawa rozliczenia podatku dochodowego w rolnictwie 

Finanse Zarządzanie płynnością finansową w klubie sportowym Fobos-Dance w Tomaszowie Mazowieckim 

Finanse Finansowa pomoc publiczna la przedsiębiorstw w Polsce 

Finanse Bilans jako źródło informacji przedsiębiorczości 

Finanse Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa branży 

surowcowej 

Finanse Analiza rajów podatkowych na przykładzie Cypru 

Finanse Instrumenty rynku kapitałowego na podstawie giełdy papierów wartościowych 
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Finanse Analiza budżetu gminy Ożarów Mazowiecki 

Finanse Fundusz inwestycyjny jako alternatywa dla lokaty długoterminowej 

Finanse Podatki w Firmie. Wszystko o VAT 

Finanse Analiza opłacalności leasingu jako formy finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie 

Finanse Procedura tworzenia budżetu państwa w Polsce 

Finanse Działalność Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na polskim rynku 

Finanse Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce 

Finanse   Ocena efektywności strategii Inwestycyjnej wybranego funduszu inwestycyjnego 

Finanse publiczne Specyfika struktury dochodów i wydatków gmin wiejskich na przykładzie gmin…. 

Finanse publiczne Podstawy ekonomiczna prawne i finansowe zarządzania gospodarką mieszkaniową w ..Głubczyce 

Finanse publiczne Polski system podatkowy - ewolucja, funkcjonowanie 

Finanse publiczne Warunki zastosowania ulg podatkowych 

Fundusze Europejskie Wykorzystanie wybranych funduszy pomocowych UE na przykładzie miasta Zielona Góra w latach 

2004-2006 

Fundusze Europejskie Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz wykorzystanie środków finansowych na przykładzie 

Wielkiej Brytanii 

Fundusze Europejskie Analiza wykorzystania funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska na podstawie gminy 

Wołczyn w latach 2003-2007 

Fundusze Europejskie Możliwość finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej 

Fundusze Europejskie Ewaluacja funduszy strukturalnych w woj. Śląskim 

Fundusze Europejskie Ewaluacja europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w województwie śląskim 

Fundusze Europejskie Pozyskianie środków z funduszy Unii Europejskiej dla mikro przedsiębiorstw w Polsce 

Fundusze Europejskie Wspieranie polskiego rolnictwa za środków UE 

Fundusze Europejskie Fundusze inwestycyjne w Polsce.Analiza w latach2008-2010 na przykładzie Funduszy Rynku 

Nieruchomości 

Fundusze Europejskie Wpływ funduszy strukturalny na rozwój regionów, na przykładzie województwa opolskiego 

Fundusze Europejskie Wpływ projektu unijnego na rozwój innowacyjności procesów produkcji przedsiębiorstwa 

Fundusze Europejskie Fundusze strukturalne jako instrument wspierania rozwoju na przykładzie województwa 

dolnośląskiego 
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Fundusze Europejskie Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych u beneficjentów w wybranym biurze 

rachunkowym 

Fundusze Europejskie Wspieranie sektora MSP ze środków UE 

Globalizacja Trendy rozwoju globalizacji wobec gospodarki narodowej 

Globalizacja Korporacje transnarodowe na globalnym Rynku Finansowym 

Globalizacja Fuzje i przejęcia na podstawie przejęcia przedsiębiorstwa Y przez przedsiębiorstwo X 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Kształtowanie się rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2004-2007 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Funkcjonowanie biur pośrednictwa nieruchomości 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Gospodarka przestrzenna a gospodarowanie nieruchomościami na przykładzie Gminy Wiejskiej 

Mielec 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Zmiany uwarunkowań mieszkaniowych ludności miasta Poznania w latach 1989-2008 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Obiekty sportowe jako element zagospodarowania Zgierza 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Źródła informacji o nieruchomości dla potrzeb ich wyceny 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Procesy scaleniowo - wymienne jako element poprawy struktury powierzchniowej gospodarki rolnej 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Struktura funkcjonalna małych miast na początku XXI wieku w Polska. Studium przypadku (gmina 

Wieluń) 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jako podstawa planowania przestrzennego 

na szczeblu lokalnym; 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jako obszar aktywności inwestycyjnej na przykładzie 

ekskluzywnych loftów na Górnym Śląsku. 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Scalanie i podział nieruchomości drogą do zwiększania wartości mienia 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Proces decyzyjny w urządzeniu obszarów wiejskich. Etapy decyzyjne w realizacji lepszego 

zagospodarowania przestrzeni rolnej 
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Handel zagraniczny Ekspansja korporacji międzynarodowych i ich wpływ na gospodarkę 

Handel zagraniczny Charakterystyka podmiotów z którymi polskie przedsiębiorstwa budują relacje na rynkach 

zagranicznych 

Handel zagraniczny Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym po wejściu do Unii 

Europejskiej 

Handel zagraniczny Ograniczenie swobody przepływu towarów w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości 

Handel zagraniczny Analiza wymiany handlowej Polski z Unią Europejską w latach 2005-2009 

Handel zagraniczny Wpływ transportu na rozwój handlu zagranicznego Polski 

Historia Administracja Księstwa Warszawskiego (1807-1815) 

Historia Walka o niepodległość poprzez krwawe łamanie prawa - na przykladzie Kraju Basków 

Historia Dzieje szkół powszechnych w gminie Niegowa w II Rzeczpospolitej 

Historia Kazimierz Kamieński ps. "Huzar". Ostatni dowódca VI Brygady Wileńskiej AK. 

Historia Jan II Kazimierz (1609 - 1672) król rzeczypospolitej obojga narodów w latach 1648-1668 

Historia Państwo faszystowskie w Europie w XX wieku. Wybrane zagadnienia 

Historia Działalność wojskowa hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego 

Historia Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989r 

Historia Studium bitwy nad Bzurą 1939 

Historia Otoczenie króla Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem 

Historia Informacja Wojska Polskiego (1944 – 1956). Kontrwywiad Wojskowy czy Policja Polityczna? 

Historia Wpływ na politykę małżonek władców dynastycznych od rewolucji francuskiej do rewolucji 

październikowej 

Historia Hitleryzm i stalinizm jako przykłady totalitaryzmów 

Historia Historia Żar w latach 1945-55 

Historia Martyrologia na ziemiach lubuskich w latach 1939-45 

Historia Gnejusz Pompejusz Wielki 

Historia Funkcjonowanie prasy 2-ego obiegu a działania aparatu cenzury 

Historia Jakub I zdobywca, król Aragonu oraz Kazimierz III 

Historia Zarys dziejów Elektrowni Bełchatów  

Historia Księstwo Brzeskie 

Historia Działalność Komitetu Obrony Robotników w Polsce w latach 1976 – 1981. 
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Historia Podstawy prawne oraz zasady repatriacji obywateli Polskich z krajów byłego ZSRR na przykładzie 

miasta Gdańsk 

Historia Udział Żydów w walce o niepodległość Polski i postawa Polaków wobec ludności żydowskiej 

Hotelarstwo Analiza świadczenia usług gastronomicznych na przykładzie hotelu Klimczok w Szczyrku 

Hotelarstwo Organizacja i technika pracy w hotelarstwie 

Hotelarstwo Analiza funkcjonowania wybranych zakładów hotelarskich w Wielkopolsce przystosowanych do 

obsługi turystyki sportowej 

Informatyka Bezprzewodowa transmisja danych multimedialnych za pomocą systemu Bluetooth 

Informatyka Sieci P2P 

Informatyka Systemy zarządzania bazami danych 

Informatyka Sposoby włamania i zabezpieczenia bezprzewodowych sieci komputerowych 

Informatyka Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie na podstawie firm teleinformatycznych 

Informatyka Wykorzystanie Internetu i technik multimedialnych w nauczaniu na odległość 

Informatyka Analiza porównawcza wybranych technik programowania stron WWW 

Informatyka Projektowanie strukturalne sieci bezprzewodowych 

Informatyka Kształtowanie wizerunku firmy w wykorzystaniem technologii internetowych 

Informatyka Business intelligence w czasach kryzysu 

Informatyka Prezentacje w Power Point - lokalna sieci komputerowe - charakterystyka 

Informatyka Zagrożenia danych w sieciach komputerowych 

Informatyka Dopasowanie Biznes - IT 

Informatyka Analiza porównawcza systemów operacyjnych Windows XP Sp2, Xp SP3 oraz Vista 

Informatyka Porównanie metod zabezpieczenia aplikacji internetowych w różnych technologiach programowych 

Informatyka Analiza porównawcza nowoczesnych technologii dostępu do sieci Internet 

Informatyka Analiza efektywności wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych na 

podstawie wskaźników ekonomicznych 

Informatyka Analiza porównawcza metod i ogólnie dostępnych programów do odzyskiwania danych 

Informatyka Bezpieczeństwo systemów transakcji elektronicznych 

Informatyka Wykorzystywanie Internetu w propagowaniu żeglarstwa rekreacyjnego 

Informatyka Zarządzanie informacją w systemach dystrybucyjnych przedsiębiorstw na przykładzie firmy X 
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Innowacje Instrumenty polityki innowacyjnej 

Innowacje Innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym na przykładzie MPK S.A. w Krakowie 

Inwestycje Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego na przykładzie domu opieki dla osób starszych i 

niepełnosprawnych 

Inwestycje Działalność inwestycyjna gminy Kobierzyce w latach 2003-2010 

Komunikacja społeczna Wywieranie wpływów w szeroko rozumianej praktyce społecznej 

Komunikacja społeczna Internet jako narzędzie komunikacji 

Komunikacja społeczna Wywieranie wpływu na pracowników 

Komunikacja społeczna Znaczenie komunikacji obrazem w reklamie 

Komunikacja społeczna Wpływ pierwszego wrażenia na ocenę innych osób - efekt halo 

Komunikacja społeczna Komunikowanie w organizacji na przykładzie firmy Prosper 

Komunikacja społeczna Wizerunek Brazylijczyka w Polsce 

Komunikacja społeczna Kooperacje i konflikty w sytuacji stresu organizacyjnego na przykładzie Zakładu Komunikacji 

Miejskiej 

Komunikacja społeczna Komunikacja marketingowa na przykładzie stacji paliw LOTOS 

Kontroling Omówienie istoty kontrolingu u możliwości oraz potencjalnych korzyści i jego zastosowania 

Kryminalistyka Wpływ przestępcy na ofiarę i ofiary na przestępcę 

Kryminalistyka Międzynarodowa przestępczość gospodarcza 

Kryminalistyka Reakcja na przestępczość jako przedmiot badań kryminologicznych 

Kryminalistyka Techniki kryminalistyczne wykorzystywane w procesie wykrywczym w pomorskiej policji w latach 

2009-2010 

Kryminalistyka Metody wykrywcze i dowodowe w sprawach o pedofilie 

Kryminalistyka Profilaktyka i zapobieganie samobójstwom w aspekcie oceny działań interwencyjnych dokonywanej 

przez pracowników ośrodka interwencji kryzysowej 

Kryminalistyka Dowody w sprawach o pedofilię 

Kryminalistyka Kompetencje członków mafii popełniających zbrodnie na zlecenie na przykładzie mafii wołomińskiej 

Kryminalistyka Przestępstwa przeciwko elektronicznym instrumentom płatniczym 

Kryminalistyka Oszustwa komputerowe 

Kulturoznawstwo Kultura popularna jako czynnik socjalizacji w XXI wieku 

Kulturoznawstwo Kontrowersyjne zdjęcia w modzie. Koniec wieku XX początek XXI 

Kulturoznawstwo Kwestia Żydowska w twórczości Michała Bałuckiego 
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Kulturoznawstwo Historia Pisma 

Kulturoznawstwo Świat zabobonów i guseł w literaturze staropolskiej 

Kulturoznawstwo Europejskie muzea specjalistyczne oraz ich znaczenie w turystyce 

Kulturoznawstwo Ruch feministyczny w Polsce jako zjawisko kulturowe 

Kulturoznawstwo Zdarzenie kulturalno- rozrywkowe jako instrument zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

Bielawy 

Kulturoznawstwo Madonna - studium przypadku, jako produktu marketingowego 

Kulturoznawstwo Fałszowanie zabytków i dzieł sztuki 

Kulturoznawstwo Uwarunkowania środowiska a kultura miasta Bieruń 

Kulturoznawstwo Samotność w kinie Tadeusza Konwickiego 

Kulturoznawstwo Wino w kulturze europejskiej i w Polsce 

Kulturoznawstwo Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce. Dzieje, historia, działalność, wystawy. 

Kulturoznawstwo Obraz społeczeństwa konsumpcyjnego w twórczości Martina Parra. Analiza twórczości w oparciu o 

wybrane projekty 

Kulturoznawstwo Społeczne funkcje produkcji i ch związek z kulturą narodową. Opisz przykłady i porównaj ze sobą 

przykładowe systemy 

Logistyka Zaprojektować zintegrowany łańcuch logistyczny na potrzeby sieci butików odzieżowych 

Logistyka Wpływ procesów logistycznych na obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie na przykładzie TOYA S.A. 

Logistyka Wady certyfikacji. Logistyczna obsługa klienta 

Logistyka Związki marketingu i logistyki  magazynowanie 

Logistyka Logistyka w przedsiębiorstwie prowadzącym strzępiarkę na przykładzie pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 

Logistyka Organizacja i zarządzanie magazynem na przykładzie firmy np. LG itp. (duża dowolna firma) 

Logistyka Analiza problemu obszaru magazynowania w firmie 

Logistyka Charakterystyka usług świadczonych przez firme DHL w Polsce 

Logistyka Analiza i ocena organizacji i funkcjonowania transportu w przedsiębiorstwie Z 

Logistyka Projekt utworzenia nowej firmy kurierskiej 

Logistyka Działania logistyczne podejmowane w przedsiębiorstwie przemysłowym w celu usprawnienia 

procesów produkcyjnych 

Logistyka Logistyka zaopatrzenia działu utrzymania ruchu na przykłądzie przedsiębiorstwa XYZ 

Logistyka Identyfikacja i analiza problemów systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie 
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Logistyka Znaczenie i funkcjonowanie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa na przykładzie 

firmy X 

Logistyka Indeksy giełdy papierów wartościowych w Wiedniu; analiza statystyczna 

Logistyka Zastosowanie rachunku kosztów w logistyce 

Logistyka Logistyka produkcji folli na przykładzie Verpa Folie Wrocław 

Logistyka Zastosowanie technologii ACTS a mobilność środków transportu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 

Polskiej 

Logistyka Zaprojektować bazę logistyczną dla przedsiębiorstwa transportu samochodowego 

Logistyka Analiza i ocena gospodarki magazynowej 

Logistyka Usprawnienie zarządzania logistycznego w centrum dystrybucyjnym, poprzez automatyczną 

identyfikację danych na przykładzie firmy X 

Logistyka Logistyczna obsługa klienta na podstawie firmy X 

Logistyka Organizacja gospodarki magazynowej na podstawie firmy wybranej przez pracownika naukowego 

Logistyka Outsourcing logistyczny jako narzędzie optymalizacji kosztów 

Logistyka Istota procesu logistycznego ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania na przykładzie firmy 

XYZ 

Logistyka Projekt utworzenia nowej firmy kurierskiej 

Logistyka Omów koncepcje sterowania poziomem zapasów według stałego punktu zamawiania 

Logistyka Planowanie i analiza zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkującym opakowania 

kartonowe "EKONAFT" - Bolesławiec Sp. Z o.o. w Bolesławcu 

Logistyka Organizacja przestrzeni magazynowej w magazynie wyrobów gotowych 

Logistyka Gospodarka magazynowa i transportowa na przykładzie firmy MDM S.A. 

Logistyka Rola i funkcje dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnym na przykładzie firmy 

XYZ 

Logistyka Doskonalenie zarządzania magazynem w firmie produkcyjnej z odniesieniem do systemu KANBAN 

Logistyka Perspektywy nieruchomości logistycznych 

Logistyka Problemy Logistyczne Materialow niebezpiecznych 

Logistyka Logistyczna obsługa procesów dystrybucji 

Logistyka Towaroznawstwo we współczesnej logistyce 

Logistyka Warunki, wymogi oraz charakterystyka procesów magazynowych 

Logistyka Logistyka produkcji częsci samochodowych w przedsiębiorstwie KIRCHHOFF 
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Logistyka Optymalizacja zapasów - rola i znaczenie magazynów 

Logistyka Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej 

Logistyka E-Biznes w Logistyce na przykładzie firm xxx 

Logistyka Logistyka. Kształtowanie się dynamiki i struktury przewozów ładunków w Polsce korzystając z 

transportu samochodowego, kolejowego i powietrznego 

Logistyka Problemy Logistyczne materiałów niebezpiecznych 

Logistyka Analiza gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie X w latach 2010-2012 

Logistyka Proces technologii magazynowo transportowej w logistyce przykładowo wybranego 

przedsiębiorstwa 

Logistyka Ocena i analiza zarządzania magazynem komponentów elektrycznych 

Logistyka Logistyka w przedsiębiorstwie prowadzącym strzępiarkę na przykładzie pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 

Logistyka Znaczenie infrastruktury magazynowej działalności firmy logistycznej na przykładzie magazynu 

logistycznego DB Schenker  

Logistyka Logistyka produkcji a obsługa klientów sektora Automotive na przykładach grupy Volkswagen 

Logistyka Perspektywy oraz zagrożenia związane z funkcjonowaniem centrów logistycznych 

Marketing Kształtowanie nowego produktu w serwisach wulkanizacyjnych na przykładzie … 

Marketing Zarządzanie i planowanie marketingowe 

Marketing Zarzadzanie i planowanie marketingowe  

Marketing Programy lojalnościowe w sektorze bankowości na przykładzie banków 

Marketing Marketing wyborczy w Polsce i USA na przykładzie kampanii wyborczych Billa Clintona i A. 

Kwaśniewskiego 

Marketing Działania marketingowe w kontekście tworzenia wartości i relacji z klientem 

Marketing Obecny wizerunek gospodarczy miasta Bielska-Białej 

Marketing Marketing lojalnościowy w banku 

Marketing Promocja Krakowa jako instrument aktywizacji turystyki zagranicznej przyjazdowej 

Marketing Wizerunek mężczyzny w reklamie telewizyjnej 

Marketing Sprzedaż internetowa 

Marketing Marketing w Internecie 

Marketing Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie 

Marketing Strategie marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwo 
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Marketing Idea marketingu i jego zastosowanie w firmie XYZ 

Marketing Obsługa sieci sprzedaży w międzynarodowym koncernie Lincoln Electric Bester 

Marketing Wpływ działu zakupów na redukcją kosztów w przedsiębiorstwie 

Marketing Zarządzanie marką i specyfika zarządzania marką na rynku motoryzacyjnym 

Marketing Psychologiczne aspekty reklamy i jej wpływ na decyzje zakupu konsumenta 

Marketing Marketing polityczny czyli kreowanie wizerunku politycznego na przykładzie kampanii prezydenckiej 

Lecha Kaczyńskiego w 2005 r. 

Marketing Employer Branding - budowanie wizerunku dobrego pracodawcy 

Marketing Kreowanie wizerunku firmy 

Marketing Promocja i reklama w handlu międzynarodowym 

Marketing Kulturowe uwarunkowania kreacji reklamy telewizyjnej w zakresie środków czystości 

Marketing Wpływ komunikacji społecznej na sprawność systemu zarządzania na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa 

Marketing Kształtowanie pionu handlowego w przedsiębiorstwie Knauf Insulation Sp. Z.O.O 

Marketing Reklama jaki narzędzie wzmacniania sprzedaży na przykładzie firmy handlowej 

Marketing Wizerunek placówki usługowo - handlowej i jej produktu - bank 

Marketing Kulturowe uwarunkowania kreacji reklamy telewizyjnej w zakresie kosmetyków 

Marketing Znaczenie fotografii w reklamie 

Marketing Koncepcja marketingu i promocji mix na przykładzie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa 

Marketing Medialny wizerunek Wrocławia jako miasta sukcesu 

Marketing Motywacje handlowców na przykładzie pracy przedstawiciela handlowego w firmie HG Polska 

Marketing Strategia promocji gminy Wieliszew 

Marketing Wpływ reklamy na dziecko 

Marketing Promocja książki w tygodnikach społeczno-naukowych na przykładzie "Polityki" 

Marketing EURO 2012 - szanse i zagrożenia aktywizacji turystycznej w gminie Wrocław 

Marketing Wpływ działań marketingowych rynku nieruchomości i na kształtowanie decyzji oraz potrzeb klienta 

na przykładzie firmy XYZ 

Marketing Różne sposoby wykorzystania koloru w reklamie 

Marketing Perswazja i manipulacja w kampaniach społecznych na przykładzie homofobii 

Marketing Determinanty efektywności nawiązywania i utrzymywania relacji sprzedawców z klientami 
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Marketing Retoryka w reklamie 

Marketing Rozwój e-commerce w Polsce i Europie 

Marketing Strategia marketingowa- istota i zadania w przedsiębiorstwie na rynkach międzynarodowych 

Marketing Sposoby kreowania marki w Internecie na przykładzie…(marka, firma) 

Marketing Rola promocji w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wybranego przykładu 

Marketing Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie ( na podstawie wybranej firmy, przedsiębiorstwa lub 

instytucji) 

Marketing Kreowanie wizerunku Kopalni Soli w Wieliczce poprzez działąnia i strategie public relations 

Marketing Zasady wprowadzania na rynek nowych produktów, na przykładzie środków ochrony indywidualnej 

Marketing Marketing internetowy - nowe narzędzia komunikacji 

Marketing Znaczenie reklamy usług telekomunikacyjnych jako czynnika tworzącego wizerunek firmy na 

przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. 

Marketing Benchmarking. Nowoczesna koncepcja zarządzania oraz istotny element poprawy konkurencyjności 

polskiego sektora turystycznego 

Marketing Reklama internetowa jako instrument komunikacji marketingowej 

Marketing EURO 2012 - działanie promocyjne z ukraińskiej perspektywy 

Marketing Analiza marki, jej strategia oraz komunikacja makretingowa na podstawie rynku XXX 

Marketing Strategia marketingowa przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego na przykładzie piekarni Hert 

Marketing Człowiek jako element marketingu mix w przedsiębiorstwach hotelarskich 

Marketing Istota wykorzystania niezadowolenia klientów do poprawy jakości ich obsługi 

Marketing Strategie marketingowe w hotelarstwie i gastronomii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

Marketing Rola emocji w reklamie społecznej na przykładzie kampanii „Przywiązanie – Oddanie” 

Marketing Proces obsługi klienta na podstawie przedsiębiorstwa handlowego XYZ 

Marketing Zadowolenie klientów transportu miejskiego w Rybniku 

Marketing Reklamy 

Marketing Analiza kompozycji marketingowej w przedsiębiorstwie (koncern-producent materiałów 

budowlanych) 

Marketing Event marketing jako element komunikacji marketingowej firmy z otoczenia B2B 

Marketing Zawód handlowca w okresie transformacji społeczno-gospodarczych w Polsce na przykładzie Makro 

Cash and Carry Polska S.A.  

Marketing Strategia promocji na przykładzie wybranych firm.  
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Marketing Ocena relacji klient-urzędnik na przykładzie Wydziału Komunikacji Starostwa X 

Marketing Strategia marketingowa przedsiębiorstwa  

Marketing Analiza poziomu obsługi klienta. Na przykładzie firmy XYZ 

Marketing Reklama internetowa korporacji międzynarodowych 

Marketing Polityka promocji realizowana przez przedsiębiorstwo na przykładzie sieci "Lewiatan" 

Marketing Wpływ reklamy bna decyzje konsumentów 

Marketing Czym kierujemy się robiąc zakupy w sieci 

Marketing Wpływ reklamy bna decyzje konsumentów 

Marketing Znaczenie drastyczności reklamy społecznej w zmianie postaw jej odbiorców 

Marketing Promowanie marki/nazwy na rynku krajowym i zagranicznym przez klub/kluby piłkarski/piłkarskie". 

Mechanika Projekt stacji kontroli technicznej samochodów o napędzie hybrydowym oraz napędzie elektrycznym 

Mechanika Bezpieczeństwo samochodu w aspekcie ochrony pieszych 

Medioznawstwo Herosi i heroiny w polskim plakacie propagandowym 

Medioznawstwo Kariera Andrzeja Gołoty w świetle polskich mediów 

Medioznawstwo Przestępczość w programach informacyjnych 

Metodologia pracy 

naukowej 

Planowanie procesu badawczego 

Metodologia pracy 

naukowej 

Analiza studium Przypadku 

Metodologia pracy 

naukowej 

Metodologiczne podstawy badań własnych 

Nauki o zdrowiu Wpływ stylu życia na powstanie i rozwój choroby wieńcowej serca 

Nauki o zdrowiu Rola napojów energetycznych w turystyce i sporcie 

Nauki o zdrowiu Fobie a zaburzenia odżywiania 

Negocjacje Umiejętności negocjacyjne jako podstawowa kompetencja na stanowisku przedstawiciela 

handlowego 

Negocjacje Środki perswazji we współczesnych negocjacjach na szczeblu menedżerskim 

Negocjacje Jak wywrzeć pozytywne, pierwsze wrażenie? 

Negocjacje Savoir - vivre  

Negocjacje Eskalacja konfliktu 

Negocjacje Strategie negocjacji w biznesie 
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Negocjacje Operowanie pytaniami w negocjacjach 

Negocjacje Zarządzanie konfliktem w organizacji, a klimat organizacji - na przykładzie prywatnej szkoły 

językowej 

Negocjacje Procedury i etapy prowadzenia negocjacji i mediacji ich cele i zadania oraz podstawowe róznice 

Negocjacje Znaczenie konfliktów w negocjacjach 

Negocjacje Negocjacje handlowe jako podstawa skutecznego zarządzania dystrybucją  

Ochrona środowiska Ochrona roślin sadowniczych w kontekście ochrony środowiska 

Ochrona środowiska Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w ochronie wód i gospodarce wodnej 

Ochrona środowiska Podziemne składowanie odpadów 

Ochrona środowiska Podziemne składowanie odpadów  

Ochrona środowiska Proekologiczna gospodarka opakowaniami jako funkcja współczesnej logistyki 

Ochrona środowiska Wpływ rozwoju źródeł energii odnawialnych na politykę, ekonomię ispołeczeństwo Unii Europejskiej 

w latach 2000 - 2010 

Ochrona środowiska Zasady polityki w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce 

Ochrona środowiska Technologie i środki techniczne w procesach kompostowania 

Ochrona środowiska Zasoby wody w Polsce na tle globalnego problemu ekologicznego 

Ochrona środowiska Recykling opon samochodowych 

Ochrona środowiska Zmiany klimatyczne i przemiany środowiskowe a migracje ludności 

Outsourcing Outsorcing usług samochodowych 

Outsourcing Funkcje menadżera w outsorcingu 

Outsourcing Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez zastosowanie outsourcingu kontaktowego i kapitałowego 

Outsourcing Organizacja firmy z wykorzystaniem outsorcingu 

Outsourcing Przenoszenie procesów outsourcingowych z rynków zagranicznych do Polski na przykładzie firmy 

Vovlo 

Outsourcing Outsourcing jako metoda generowania oszczędności oraz budowania przewagi konkurencyjnej 

współczesnych przedsiębiorstw 

Pedagogika Rozwijanie twórczości dziecka w wieku przedszkolnym 

Pedagogika Narkomania w środowisku szkolnym 

Pedagogika Problematyka wartości w czasopismach młodzieżowych 

Pedagogika Uczestnictwo dzieci w kulturze w środowisku miejskim i wiejskim 

Pedagogika Wychowawcza rola baśn i w edukacji przedszkolnej 
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Pedagogika Praca z dziećmi i rodzicami z zespołem ADHD 

Pedagogika Twórczość pedagogiczna Rudolfa Taubenszlaga w latach 1918-1939 

Pedagogika Wychowanie jako przedmiot teorii, badań socjologicznych i praktyki społecznej. Między 

standaryzacją, kategoryzacją i upodmiotawianiem osób społecznych 

Pedagogika Mobbing - fala przemocy w szkoły 

Pedagogika Życie i twórczość Adama Kiliana 

Pedagogika Wpływ mediów na agresywne zachowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Pedagogika Rozumienie patriotyzmu przez młodzież ponadgimnazjalną 

Pedagogika Zagospodarowanie czasu młodzieży w wieku gimnazjalnym 

Pedagogika Dziecko u Janusza Korczaka 

Pedagogika Agresja, przemoc w Internecie czynnikiem wyzwalającym zachowania agresywne młodzieży licealnej 

Pedagogika Internet jako źródło wspomagania w edukacji uczniów Szkół Średnich 

Pedagogika Wpływ telewizji na kształtowanie się postaw u młodzieży 

Pedagogika Nauczyciel - zawód czy misja edukacyjna 

Pedagogika Dzieci on-line. Charakterystyka zagrożeń płynących z sieci. 

Pedagogika Przemoc wobec dziecka 

Pedagogika Moja pedagogika jako nauczyciel 

Pedagogika Przemoc w rodzinie - rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci 

Pedagogika Świat wartości przedstawiony w baśniach i bajkach dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Pedagogika Motywy uczestnictwa młodzieży w zajęciach pozaszkolnych (w świetle badań własnych 

przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjum) 

Pedagogika Agresja wśród młodzieży szkolnej na przykładzie Gimnazjum nr … w … 

Pedagogika Środowisko rodzinne a kultura czytelnicza dzieci 

Pedagogika Agresja elektroniczna wśród młodzieży gimnazjalnej 

Pedagogika Alkoholizm a dzieci 

Pedagogika Rodzina w wypowiedziach dzieci 6 letnich w przedszkolu 

Pedagogika Nagroda i kara w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Pedagogika Nauczyciel jako organizator edukacji wczesnoszkolnej i edukacji obcojęzycznej 

Pedagogika Możliwości i ograniczenia rozwojowe dziecka w wieku 6 lat. Nauczyciel przedszkola jako 

organizator wspólpracy ze środowiskiem 



31 
 

Pedagogika Przemoc w szkole – przyczyny i przejawy w opinii absolwentów szkół ponadgimnazjanych 

Pedagogika KOMPETENCJE POZNAWCZO – INTELEKTUALNE UCZNIA W KONTEKŚCIE 

PODEJMOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH W TOKU LEKCJI. 

Pedagogika Zło w bajkach ludowych polskich i bajkach braci Grimm 

Pedagogika Zło w bajkach ludowych polskich i niemieckich 

Pedagogika Pracoholizm jako patologia społeczna 

Pedagogika Zajęcia pozalekcyjne w opinii uczniów 

Politologia Polsko-niemieckie relacje gospodarcze w latach 2002-2007 

Politologia Wrocławska Samoobrona w kampanii wyborczej do Sejmiku Wojewódzkiego w 2006r. 

Politologia Rola Polski w procesie stabilizacji na Bliskim Wschodzie 

Politologia Młodzieżowe ruchy polityczne jako przestrzeń kształtowania postaw społ.-polit. 

Politologia Polityka wewnętrzna Ronalda Reagana 

Politologia Organizacje islamskie w Polsce 

Politologia Konflikt Iracko - Irański 1980 - 1988 

Politologia Koncepcja instalacji tarczy antyrakietowej na terytorium Polski jako problem polityczny 

Politologia Polska w OBWE 

Politologia Wizerunek prezydentów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego w oczach opini publicznej 

Politologia Niemilitarne zagrożenia we współczesnych stosunkach międzynarodowych 

Politologia Młodzież w polityce 

Politologia Stosunki Izraelsko - Palestyńskie po zwycięstwie Hamasu w wyborach parlamentarnych 

Politologia Metody walki z terroryzmem międzynarodowym 

Politologia Rola państwa w tworzeniu warunków wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz poprawy 

konkurencyjności gospodarki 

Politologia Rosyjski model władzy na przestrzeni dziejów 

Polityka społeczna Problematyka niepełnosprawności w literaturze fachowej wobec zjawiska 

Polityka społeczna Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Gminy Kraków 

Polityka społeczna Analiza zjawiska bezrobocia w Polsce w latach 2003 - 2007 

Polityka społeczna Problemy osób niepełnosprawnych w systemie prawnym RP 

Polityka społeczna Działania podejmowane na rzecz ograniczenia bezrobocia i ocena ich efektywności 

Polityka społeczna Determinanty ograniczenia bezrobocia w powiecie ostrowskim w latach 2003-2008 
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Polityka społeczna Pomocnicza działalność organizacji społecznych 

Polityka społeczna Programy aktywizujące młodzież  bezrobotną 

Polityka społeczna Reforma polskiego systemu emerytalnego w świetle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

Polityka społeczna System emerytalny w Polsce 

Polityka społeczna Wybór najlepszego OFE na podstawie wybranych kryteriów 

Polityka społeczna Rola Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów 

społecznych na przykładzie Gminy Prusice 

Polityka społeczna Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy w Polsce 

Polityka społeczna Probemy społeczne w działalności rady gminy Cedynia 

Polityka społeczna Problemy społeczne w działalności Rady Gminy Cedynia  - V kadencji 2006 - 2010 

Polityka społeczna Rynek pracy osób niepełnosprawnych w latach 2004-2009 

Polityka społeczna Problemy społeczne w działalności Rady Gminy Cedynia czwartej kadencji rady gminy 2002 - 2006  

Polityka społeczna Sytuacja społeczna bezrobotnych w miejscowości do 25000 mieszkańców 

Polityka społeczna Odpowiednia polityka państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 2006-

2011 

Polityka społeczna Analiza bezrobocia w województwie dolnośląskim w latach 2006-2010 

Polityka społeczna Przedsiębiorczość społeczna jako forma minimalizowania bezrobocia po kryzysie w latach 2008-

2011 na podstawie firmy EKON lub Fundacji Nadziei 

Polityka społeczna Polityka społeczna realizowana w powiecie przysuskim w latach 2009-2011 - sukcesy i porażki  

Polonistyka Człowiek w teatrze życia-o Makbecie W. Szekspira 

Polonistyka Maria Stuart J. Słowackiego. Studium Namiętności i władzy 

Polonistyka Bohaterowie literaccy w obliczu trudnych wyborów moralnych. Omów na wybranych przykładach 

Polonistyka Motywy dionizyjskie w twórczości młodopolan 

Polonistyka Tragizm ludzkiej egzystencji w dramaturgii Wł. Orkana 

Polonistyka Komizm językowy w komediach Stanisława Barei 

Polonistyka Motywy śmierci w utworach Iwaszkiewicza na przykładzie innych utworów 

Polonistyka Obecność Zbigniewa Herberta w życiu literackim i literaturze w okresie 1945 – 1955 

Polonistyka Monografia powieści Olgi Tokarczuk " Prawiek i inne czasy" - wybrany element świata 

przedstawionego w powieści (czas, miejsce, postacie - z preferencją miejsca) 

Polonistyka Odwrotność hierarchii; tłumione osamotnienie w książkach J.M. Coetzee: Hańba, Foe, W serce 

kraju 
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Polonistyka Porównanie czytelnictwa gimnazjalistów ze wsi i z miasta, wskazanie różnic 

Polonistyka Krajobraz i przyroda Syberii w pamiętnikach zesłańcówpierwszej połowyXIX wieku 

Polonistyka Analiza jezykowa twórczości Katarzyny Grocholi na pod. Zbioru opowiadań pt."Upoważnienie do 

szczęścia" 

Polonistyka Analiza i interpretacja opowiadań J.Iwaszkiewicza Kochankowie z Marony i Tatarak 

Polonistyka Różne wizerunki dziecka w epoce romantyzmu 

Pomoc społeczna Zadania gminy w dziedzinie pomocy społecznej 

Pomoc społeczna Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach na rzecz wsparcia osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Pomoc społeczna Funkcje pomocy społecznej 

Pomoc społeczna Zarządzanie zasobami ludzkimi w pomocy społecznej 

Poradnictwo zawodowe Wymagania rynku pracy a rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery zawodowej licealistów 

Poradnictwo zawodowe Rola pracy w życiu człowieka dorosłego na przykładzie pracy i kariery osób popularnych medialnie 

Poradnictwo zawodowe Srodowiskowe uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej 

Poradnictwo zawodowe Rola i zadania doradcy zawodowego w pracy z klientem bezrobotnych oraz niepełnosprawnym 

Poradnictwo zawodowe Kształcenie i doskonalenie zawodowe w pracy z klientem bezrobotnym oraz niepełnosprawnym  

Poradnictwo zawodowe Zastosowanie wybrannych teorii psychologicznych do rozwiązania problemu w środowisku pracy 

Poradnictwo zawodowe Postawy młodzieży wobec potencjalnych zagrożeń terrorystycznych 

Poradnictwo zawodowe Indywidualne uwarunkowania kariery zawodowej 

Prawo Umowa o dzieło a umowa zlecenia w świetle Kodeksu Cywilnego 

Prawo Koszty bezpieczeństwa pracy 

Prawo Status prawny gospodarstwa ekologicznego 

Prawo Prawne uregulowania eutanazji w ustawodawstwie państw obcych 

Prawo Prawna ochrona drzew i krzewów 

Prawo Kształtowanie się postaw wobec prawa 

Prawo Prawne formy ochrony przyrody 

Prawo Ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego 

Prawo Spółki prawa handlowego w Polsce 

Prawo Apelacja w procesje cywilnym  

Prawo Prawo do zgromadzeń z perspektywy polskiej i europejskiej. Warszawa przeciwko Strasburg 
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Prawo Pozycja prawno-ustrojowa wójta 

Prawo Instytucja wywłaszczenia nieruchomości w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Prawo Sejm IV kadencji w świetle różnych metod podziału mandatów 

Prawo Podaj przykłady luk prawnych jaki Twoim zdaniem występują w polskim systemie prawa. Jaki mogą 

być przyczyny ich występowania. 

Prawo Prawa i wolności więźniów w polskim systemie więziennictwa 

Prawo Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony 

Prawo Małżeństwo konsularne 

Prawo Sytuacja prawna cudzoziemców w Polsce 

Prawo Ochrona danych osobowych w świetle polskiego ustawodawstwa 

Prawo Rola biegłego w postępowaniu sądowo - karnym 

Prawo Czas trwanie autorskich praw majątkowych 

Prawo Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane chronione 

Prawo Ochrona praw człowieka w systemie Unii Europejskiej 

Prawo Koncesje 

Prawo Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka w polskim procesie karnym 

Prawo Publiczne prawo konkurencji 

Prawo Sądownictwo międzynarodowe 

Prawo swobody gospodarcze 

Prawo Zasada tajności głosowania i jej ustawowe gwarancje 

Prawo Aspekty prawne, ekonomiczne i ekologiczne małej elektrowni wodnej 

Prawo Prawne środki obrony przed nałożeniem mandatu 

Prawo Autonomia u pacjenta w świetle polskiego prawa 

Prawo Czas służby funkcjonowania policji 

Prawo Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego 

Prawo Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy 

Prawo Odbiór społeczny problematyki prywatyzacji ZOZ w Polsce w populacji małego miasta Dolnego 

Śląska 

Prawo Kataster leśny - ewidencjonowanie lasów, gruntów i innych nieruchomości w Lasach Państwowych 

Prawo Przetarg nieograniczony, orzecznictwo, podanie przykładu 
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Prawo Ochrona praw osobistych, ochrona autorskich praw majątkowych, ogólna zasada zwalczania 

nieuczciwej konkurencji, ogólne zasady ochrony konkurencji 

Prawo Dobra osobiste i ich ochrona 

Prawo Ochrona zdrowia kobiety w procesie pracy 

Prawo Skarga pauliańska 

Prawo Ochrona własności intelektualnej  

Prawo Ewolucja uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989 - 2009 

Prawo Ochrona praw człowieka w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej 

Prawo Instytucje ochrony Państwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

Prawo Ogólna charakterystyka i cechy wolnego zawodu w świetle orzecznictwa 

Prawo Imię i nazwisko dziecka. Zagadnienia ogólne 

Prawo Pozycja prawna zobowiązującego, organu egzekucyjnego i wierzyciela w administracyjnych 

postępowaniu egzekucyjnym 

Prawo Zalety zatrudniania osób niepełnosprawnych w organizacji 

Prawo Pozwolenia zintegrowane jako instrument prawa ochrony środowiska 

Prawo Czynności pośrednictwa w praktyce 

Prawo Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika w prawie polskim i prawie niemieckim 

Prawo Dyskusja prasowa wokół Karty Polaka. W latach 1989-2009 

Prawo Oględziny w sprawach o wypadki drogowe 

Prawo Ochrona praw autorskich i pokrewnych w umowach dotyczących stosunków handlowych 

Prawo Cel fałszywych wyjaśnień a odpowiedzialność karna za ich treść 

Prawo Pojęcie obywatelstwa w prawie międzynarodowym 

Prawo Windykacja, metody i ich skuteczność 

Prawo Nabycie prawa i wymiar urlopu wypoczynkowego 

Prawo Konstytucyjne funkcje Sejmu 

Prawo Odpowiedzialność cywilna notariusza 

Prawo Podstawy prawne, rola i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich 

Prawo Dowód ze świadków w postępowaniu karnym 

Prawo Współpraca policji i samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Sulejówek 

Prawo NIK-zadania i kompetencje 
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Prawo Hipoteka przymusowa zabezpieczająca wierzytelności Skarbu Państwa 

Prawo Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki motywowania pracowników na przykładzie… 

Prawo Przestępstwa przeciwko rodzinie i ich sprawcy na podstawie analizy dokumentów Sądu Wrocław 

Śródmieście 

Prawo Charakter prawny umowy developerskiej 

Prawo Rozwód, a prawa i obowiązki względem dziecka 

Prawo Trybunał Stanu w polskim ustroju konstytucyjnym 

Prawo Spółka akcyjna jako rodzaj spółki kapitałowej 

Prawo Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy i zasad ochrony pracy 

Prawo Hipoteka jako forma zabezpieczenia wierzytelności 

Prawo Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. 

Prawo Cywilna i demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi RP 

Prawo Niegodność dziedziczenia 

Prawo Prawa rodzicielskie w kontekście medycznie wspomaganej prokreacji 

Prawo Opodatkowanie dochodów zagranicznych z pracy najemnej 

Prawo Uprawnienia kontrolne PIP 

Prawo Prawa pacjenta 

Prawo Cywilnoprawna ochrona praw człowieka 

Prawo Umowy zawierane na odległość w prawie polskim 

Prawo Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową 

Prawo Prawna ochrona konsumenta korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną 

Prawo Zjawisko prostytucji w wyobrażeniach uczniów szkół wyższych 

Prawo Rozwiązanie umowy o pracę z powodu naruszenia obowiązków przez pracowników 

Prawo Prawo karne Islamu 

Prawo Przestępstwa przeciwko zdrowiu 

Prawo Prywatyzacja jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

Prawo Rozpowszechnianie pornografii w świetle polskiego kodeksu karnego 

Prawo Umowa jako źródło prawa 

Prawo Podatek dochodowy od przychodów z praw majątkowych 

Prawo Najczęstsze błędy wi uchybienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
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Prawo Pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze w wyborach do Sejmu RP 

Prawo  Wybrane problemy bioetyki a prawo 

Prawo/administracja Pozycja Ustrojowa Prezydenta w III RP 

Psychologia Działalność psychologa w polityce 

Psychologia Funkcjonowanie zawodowe kelnerek w restauracjach w Anglii w kontekście ich cech osobowości 

Psychologia Wpływ środowiska na osobowość 

Psychologia Stres w zawodzie sapera jako zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa 

Psychologia Zaburzenia psychiczne efektem wpływu uzależnień jednostki 

Psychologia Obraz świata i siebie u policjantów i nauczycieli 

Psychologia Depresyjność wśród bezrobotnych 

Psychologia Motywy wyboru partnera życiowego a satysfakcja ze związku 

Psychologia Psychologiczne aspekty działalności handlowej w branży motoryzacyjnej 

Psychologia ASPIRACJE ŻYCIOWE DZIEWCZĄT W DOMU DZIECKA 

Psychologia Saper to zawód czy misja / studium psychologiczno-pedagogiczne 

Psychologia Wykorzystanie elementów psychologii i neuromarketingu w procesach tworzenia przekazów 

reklamowych 

Psychologia Samoocena 

Psychologia Wizja małżeństwa i rodziny w świetle wypowiedzi dziewcząt (na przykładzie Liceum) 

Psychologia Wypalenie zawodowe wśród handlowców 

Psychologia Postawy wobec przyszłości osób bezrobotnych 

Psychologia Schizofrenia jako choroba zaburzająca procesy poznawcze człowieka 

Psychologia Przyczyny chorób psychicznych w świetle współczesnej wiedzy naukowej 

Psychologia Depresyjność i poziom lęku u dzieci z rodzin pełnych i niepełnych 

Psychologia Stres w organizacji i jego skutki na przykładzie dolnośląskich przedsiębiorstw 

Psychologia Postawy i zachowania wobec bezrobocia 

Psychologia Struktura osobowości i zadowolenie ze związku małżeńskiego w zmiana w sposobie spostrzegania 

partnera 

Psychologia Środki zapachowe i ich znaczenie w życiu człowieka. 

Psychologia Osobowość narcystyczna a kontakty interpersonalne 
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Public relations Public relations w Internecie 

Public relations Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X 

Public relations Wizerunek kobiety w reklamie 

Public relations Socjotechnika w komunikacji politycznej Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r.  

Rehabilitacja Pielęgnowanie i rehabilitacja dzieci z zespołem Downa 

Rehabilitacja Radzenie sobie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim w świetle poglądów 

badaczy 

Rehabilitacja Relacja matka-dziecko z autyzmem (na podstawie blogów) 

Resocjalizacja Odpowiedzialność wychowanka zakładu poprawczego za dokonanie czynu przestępczego 

Resocjalizacja Zjawisko niedostosowania społecznego młodzieży w szkołach zawodowych (na przykładszie szkół…) 

Resocjalizacja Zjawisko niedostosowania społecznego uczniów pierwszych klas zasadniczej szkoły zawodowej na 

przykładzie jednej ze szkół 

Resocjalizacja Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej 

Resocjalizacja Podkultury więzienne i jej przejawy 

Resocjalizacja Zjawiska patologii społecznej na przykładzie gminy Piława 

Resocjalizacja Rola ośrodka terapii uzależnień w Czerniewicach w aktywizacji osob uzależnionych od alkoholu 

Resocjalizacja Nadużywanie alkoholu przez studentów a żołnierzy zasadniczej służby wojskowej 

Resocjalizacja Rola grup samopomocowych w profilaktyce uzależnień na przykładzie gminy Ozimek 

Resocjalizacja Koncepcje pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą agresywną zakładu poprawczego; Szanse i zagrożenia 

procesu resocjalizacji młodzieży agresywnej w warunkach zakładu 

Socjologia Analiza bezrobocia na przykładzie miasta Szczecin w latach 1996-2005 

Socjologia Środowisko rodzinne a nadużywanie alkoholu wśród dzieci 

Socjologia Kobieta u progu trzeciego tysiąclecia - medialny wizerunek kobiety współczesnej na podstawie 

dwóch czasopism 

Socjologia Wpływ telewizji na rozwój dziecka 

Socjologia Bezdomność - konsekwencja transformacji ustrojowej w Polsce 

Socjologia Bezrobocie wśród kobiet na początku XXI wieku na przykładzie województwa opolskiego 

Socjologia Pozycja w rodzinie kobiety aktywnej zawodowo 

Socjologia Studenckie hobby jako wartość preferowana na przykładzie wybranej grupy studentów 

Socjologia Doświadczenie emigracyjne jako czynnik kształtujący tożsamość na przykładzie polskich 

Amerykanów 
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Socjologia Pojęcie teorii struktura w myśli socjologicznej Anthony Giddensa 

Socjologia Migracja pracowników z Polski do państw UE po 1 maja 2004 

Socjologia Społeczeństwo ryzyka - wyzwanie czy zagrożenie 

Socjologia Wpływ wykluczenia strukturalnego i normatywnego na pozycją w społeczeństwie 

Socjologia Migracja a globalizacja wg. Arjuna Appadurai a Fernanda Braudela 

Socjologia Zagadnienia egzaminacyjne z socjologii 

Socjologia Socjologia wychowawcza 

Socjologia Sytuacja społeczna i zawodowa osób uzależnionych od alkoholu 

Socjologia Uniwersytet III wieku jako forma aktywności osób starszych 

Socjologia Role społeczne kobiet w enklawie życia społecznego 

Socjologia Zmiany w poziomie i strukturze bezrobocia w powiecie oławskim w latach 2004 - 2008 r. 

Socjologia Kobieta na rynku pracy we Wrocławiu w latach 2004 - 2009 

Socjologia Adaptacja w środowisku pracy młodych ludzi zaczynających prace. 

Socjologia Socjologiczne ujęcie rodziny jako specyficznej grupy pierwotnej w polskiej myśli socjologicznej 

Socjologia Bezrobocie w Polsce 

Socjologia Aspekty starości, sprawowanie opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Opiekuńczo - leczniczym nad 

ludźmi w podeszłym wieku 

Socjologia Społeczne źródła narkomanii 

Socjologia Kobieta a konsumpcjonizm. Kobieta w reklamie 

Socjologia Styl życia ludzi starszych w Kępnie w świetle stylu życia osób starczych z Wrocławia 

Socjologia Rola ojca w rodzinie u osób w wieku 20-30 lat i po 50 roku zycia 

Socjologia Adaptacja zawodowa-wady,złe doświadczenia 

Socjologia Wykluczenie społeczne 

Socjologia Gry komputerowe młodych ojców przyczyną konfliktów w rodzinie. Analiza indywidualnych 

przypadków 

Socjologia Drogi życiowe i zawodowe Polaków na emigracji 

Socjologia Imigracja niemiecka po II wojnie światowej w Ameryce Łacińskiej. Próba analizy zjawiska 

Socjologia Preferencje spędzania czasu wolnego przez studentów II i III roku studiów zaocznych WSTH w Łodzi 

Socjologia Próba monografii terenu Wielkopolski 

Socjologia Stereotypy i uprzedzenia w narkomanii 
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Socjologia Czas wolny wybranej grupy Polaków na przykładzie osób w wieku emerytalnym 

Socjologia Zaufanie osób niepełnosprawnych 

Socjologia Sekty jako problem społeczny i moda cywilizacji zachodniej 

Socjologia Emigracja Polaków w latach 2004-2010:determinanty ekonomiczno-społeczne emigracji i jej wpływ 

na rynek pracy w Polsce 

Socjologia Kościerzyna w świadomości jej mieszkańców 

Socjologia Stereotypy kobiecości a możliwości kariery zawodowej kobiet 

Socjologia Psychospołeczne problemy wychowania dziecka niepełnosprawnego 

Społeczna odpowiedzialność 

biznesu 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem na 

przykładzie firmy DANONE POLSKA SP. Z o.o.  

Społeczna odpowiedzialność 

biznesu 

Odpowiedzialność społeczna organizacji i jej miejsce w zachowaniach prorynkowych 

Społeczna odpowiedzialność 

biznesu 

Odpowiedzialny biznes w obszarze paramedyków i suplementów diety (CRS) Teza: Szczególnie w tym 

obszarze ważna jest duża odpowiedzialność i wrażliwość 

Społeczna odpowiedzialność 

biznesu 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

Statystyka Analiza statystyczna kredytów na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej 

Stosunki międzynarodowe Dyplomatyczne i sądowe środki pokojowego regulowania sporów międzynarodowych 

Stosunki międzynarodowe Pakt północnoatlantycki wobec Afganistanu 

Stosunki międzynarodowe Polityczne aspekty polskiego udziału w Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008 

Stosunki międzynarodowe Fenomen Chin na przełomie XX i XXI wieku 

Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe Polska-Rosja 

Stosunki międzynarodowe Integracja cudzoziemców w Polsce 

Stosunki międzynarodowe Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w pierwszych latach XXI wieku 

Stosunki międzynarodowe Charakterystyka przywódźtwa politycznego (osobowości, stylu i sposobu sprawowanie władzy) na 

przykładzie przywódcy totalitarnego Pol Pota. 

Stosunki międzynarodowe Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju regionów przygranicznych na przykładzie 

euroregiony Nysa 

Stosunki międzynarodowe Polityka zagraniczna RFN w latach 2001-2005 

Stosunki międzynarodowe Mechanizmy rozstrzygania sporów międzynarodowych 

Stosunki międzynarodowe Polityka zagraniczna Margaret Thatcher w latach 1979-1983 
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Stosunki międzynarodowe NATO-zaryz ewolucji do końca Zimnej Wojny,rozszerzanie funkcji i zadań Sojuszy po Zimnej 

Wojnie(zmiany na płaszczyźnie strategicznej,organizacyjnie,struktury i zadań sił wojskowych) 

Stosunki międzynarodowe Operacja pustynna burza 

Stosunki międzynarodowe Stosunki Polska - Rosja w polityce III RP 

Stosunki międzynarodowe Przyszłość NATO jako gwaranta bezpieczeństwa w regionie pólnocnoatlantyckim 

Stosunki międzynarodowe Pozycja ONZ na arenie międzynarodowej w utrzymaniu pokoju na świecie 

Stosunki międzynarodowe Konflikt japońsko-amerykański w latach 1941-1945 

Stosunki międzynarodowe Polityka zagraniczna Norwegii z aspektem UE 

Stosunki międzynarodowe STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE W CZASIE RZĄDÓW PREMIERA DONALDA TUSKA 

Stosunki międzynarodowe Konflikt na Bliskim Wschodzie 

Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością 

żywności  

Żywienie dzieci na koloniach i obozach edukacyjnych 

Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością 

żywności  

Jakość posiłków i usług gastronomicznych na przykładzie firmy X (restauracji X) 

Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością 

żywności  

Analiza czynników jakościowych żywności GMO 

Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością 

żywności  

Stosunek konsumenta UE do bezpieczeństwa i jakości żywności 

Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością 

żywności  

Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym w różnych formach własności 

Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością 

żywności  

Predyspozycje do zaburzeń odżywiania u osób uczestniczących w zajęciach fitness we Wrocławiu 

Teoria organizacji i 

zarządzania 

Modele rozwoju organizacji 

Teoria organizacji i 

zarządzania 

Analiza zmian organizacyjnych w firmie x 
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Teoria organizacji i 

zarządzania 

Struktura organów spółki akcyjnej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA 

Teoria organizacji i 

zarządzania 

Przemiany w polskim kolejnictwie w latach 1945-1960 i 1989-2004 

Teoria organizacji i 

zarządzania 

Projektowanie struktury organizacyjnej 

Teoria organizacji i 

zarządzania 

Koncepcja zmian organizacyjnych w PHU Maćpol Opole Lubelskie 

Transport Analiza stanu transportu w Polsce 

Transport Transport i spedycja na przykładach - 60 s.  

Transport Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie XYZ 

Transport Rozwój infrastruktury transportu w Polsce w oparciu o środki strukturalne UE na lata 2007 - 2013 

Transport Transport samochodowy w systemach logistycznych 

Transport Ocena i analiza rynku transportowego w Polsce 

Transport Transport kolejowy w Polsce i perspektywy jego rozwoju 

Transport Stan i perspektywy rozwoju transportu drogowego na przykładzie Wodzisława Sl. 

Transport Wpływ makrootoczenia prawnego na świadczenie transportu drogowego w Polsce i Niemczech 

Transport Rozwój infrastruktury transportu w Polsce w oparciu o środki strukturalne UE na lata 2007 - 2013 

Transport Bariery rozwoju transportu drogowego w Polsce i UE 

Transport Optymalizacja kosztów transportu w przedsiębiorstwie transportowym 

Transport Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie 

Transport Systemy transportowe w zabezpieczaniu technologicznym produkcji zakładów przetwórstwa drobiu 

Transport Rozwój transportu intermodalnego na przykładzie PCC INTERMODAL 

Transport Zarządzanie transportem na przykładzie Poczty Polskiej 

Transport Aspekty technologiczno- ekologiczne transportu miejskiego 

Turystyka Zastosowanie systemów informatycznych w turystyce 

Turystyka Obowiązki i odpowiedzialność organizatora usługi turystycznej 

Turystyka Agroturystyka jako jedna z form działalności gospodarczej 

Turystyka Stan i perspektywy rozwoju turystyki  na przykładzie Szklarskiej Poręby 

Turystyka Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w Karkonoszach 

Turystyka Uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w turystyce 
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Turystyka Zastosowanie Internetu w branży turystycznej na przykładzie internetowego biura podróży 

Turystyka Powiat Żniński jako region turystyczny 

Turystyka Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska terenów przemysłowych miasta Katowice z punktu 

widzenia możliwości i kierunku rozwoju turystyki i rekreacji 

Turystyka Walory turystyczne Wisełki dla rodzin z dziećmi 

Turystyka Analiza ofert turystyki pielgrzymkowej wrocławskich biur podróży (parafialnych tez)/dziedzina 

turystyki 

Turystyka Zagospodarowanie turystyczne Półwyspu Helskiego 

Turystyka Turystyka przygodowa jak forma aktywności turystycznej 

Turystyka Wpływ turystyki na rozwój ekonomiczny Szczawna Zdrój 

Turystyka Koncepcja rozwoju turystyki wiejskiej w hrabstwie Kent 

Turystyka Baza noclegowa uzdrowisk dolnośląskich - rejon Sudety Zachodnie 

Turystyka Turystyka kwalifikowana w rejonie Pojezierza Drawskiego 

Turystyka Zagospodarowanie turystyczne woj. dolnośląskiego umożliwiające uprawianie turystyki 

kwalifikowanej 

Turystyka Turystyka Wellness i Spa jako nowy produkty turystyczny w Polsce 

Turystyka Rozwój turystyki w Parkach Narodowych na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego 

Turystyka Turystyka przygodowa jako forma aktywności turystycznej 

Turystyka Walory turystyczne Szczecina 

Turystyka Walory i atrakcyjność Kudowy Zdrój 

Turystyka Turystyka przygodowa jako forma aktywności turystycznej 

Turystyka Przemiany form turystyki górskiej na Dolnym Śląsku 

Turystyka Ukryty efekt mnożnikowy, wpływ przyjazdów niemieckich turystów odwiedzających zabytków w 

Górach Sowich, jako byłej niemieckiej enklawy 

Ubezpieczenia Charakterystyka ubezpieczeń życiowych 

Ubezpieczenia Promocje internetowe szansą w rozwoju firmy na przykładzie branży ubezpieczeniowej 

Ubezpieczenia Zadłużenie mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego na podstawie inspektoriatu ZUS w Tarnowskich 

Górach 

Ubezpieczenia Ubezpieczenie ochrony prawnej na polskim rynku ubezpieczeniowym 

Ubezpieczenia Gospodarowanie finansami w towarzystwie ubezpieczeniowym 

Ubezpieczenia System emerytalny w Polsce 
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Ubezpieczenia Narodowy Fundusz Zdrowia w opinii seniorów 

Ubezpieczenia Ubezpieczenia majątkowe w dobie kryzysu finansowego w latach 2008-2011 

Wychowanie fizyczne Prozdrowotne style życia wśród młodzieży 

Wychowanie fizyczne Poglądy i zachowania kibiców biorących udział w widowiskach sportowych w opas\rsiu o 

monografię Klubu Kibica KS Cracowia 

Wychowanie fizyczne Ocena odżywienia się sportowców uprawiających sporty siłowe 

Wychowanie fizyczne Poglądy i zachowania kibiców biorących udział w widowiskach sportowych 

Wychowanie fizyczne Rodzaje i typy zachowań zdrowotnych realizowane przez studentów studiów zaocznych Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

Wychowanie fizyczne Doping w sporcie wpływ na zdrowie i sprawność fizyczną 

Wychowanie fizyczne Jogging jako usługa rekreacyjna na terenie miasta Wrocław 

Wychowanie fizyczne Rekreacja i sport jako forma spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów 

Wychowanie fizyczne Znaczenie znajomości samoobrony wśród kobiet we współczesnym społeczeństwie 

Wychowanie fizyczne Wybrane społeczne i kulturowe aspekty sportu 

Wychowanie fizyczne Ruch to zdrowie - czy bieg maratoński może być sposobem na życie? 

Wychowanie fizyczne Aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jako wyznaczniki zdrowego stylu zycia 

Zagospodarowanie 

przestrzenne/Urbanistyka 

Skrzyżowania ulic walory techniczne i estetyczne na przykłądzie wybranych skrzyżowań Wrocławia 

Zagospodarowanie 

przestrzenne/Urbanistyka 

Polityka mieszkaniowa w Polsce 

Zarzadzanie Wykorzystanie komputera PC w małym jednobranżowym przedsiębiorstwie 

Zarzadzanie Fuzja i przejęcia w warunkach polskich 

Zarządzanie Obszary aktywności gospodarczej w województwie opolskim 

Zarządzanie Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce 

Zarządzanie Proces zarządzania szkołą integracyjną na przykładzie Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Białymstoku 

Zarządzanie Funkcjonowanie malej firmy na przykładzie sklepu spożywczego "u Basi" 

Zarządzanie Perspektywy funkcjonowania firmy rodzinnej na przykładzie prywatnej piekarni 

Zarządzanie Rozwój firmy w czynniki do determinujące na przykładzie firmy XXX 

Zarządzanie Udział sektora  MSP w handlu zagranicznym 

Zarządzanie Metody i źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 
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Zarządzanie Wpływ stylów kierowania na zarządzanie efektywnością w firmie 

Zarządzanie Prezentacja e-biznes 

Zarządzanie Jakie zmiany wprowadziłbyś w zarządzaniu wizerunkiem i marką przedsiębiorstw 

Zarządzanie Strategia marketingowa firmy XYZ 

Zarządzanie Kluczowe czynniki sukcesu w organizacji medycznej na podstawie funkcjonowania Instytutu 

medycznego EMC S.A. 

Zarządzanie Misja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Albud 

Zarządzanie Zarządzanie czasem 

Zarządzanie Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie 

Zarządzanie Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS Corporata Social Responsibility) na przykładach firm 

skandynawskich 

Zarządzanie Kompetencje społeczne w pracy menedżera sportu 

Zarządzanie Kreowanie tożsamości firmy na przykładzie PKN ORLEN  określenie celu i celów pobocznych 

Zarządzanie Zastosowanie podejścia procesowego na przykładzie organizacji "Studio ART." 

Zarządzanie Determinanty pracy menedżera w dzisiejszych organizacjach 

Zarządzanie Zarządzanie małą wiejską szkołą. Rola menedżera oświaty. 

Zarządzanie Prawno-organizacyjne aspekty prowadzenia działalności przedsiębiorstw kosmetycznych na 

przykładzie Torf Corporation Fabryka Leków Sp.z o.o. 

Zarządzanie Stres w zarządzaniu 

Zarządzanie Funkcjonowanie małej firmy świadczącej usługi handlowe 

Zarządzanie Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym w  przedsiębiorstwie handlowym X 

Zarządzanie Ocena satysfakcji pracowników w przedsiębiorstwie 

Zarządzanie Motywowanie młodzieży pracującej jako wolontariusze w hospicjum 

Zarządzanie Zarządzanie marką luksusową - na przykładzie branży samochodowej 

Zarządzanie Pomiar i wycena kapitału intelektualnego na przykładzie przedsiębiorstwa 

Zarządzanie Zarzadzanie zakładem więziennym na przykładzie Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, w oparciu 

o opracowania M.Belbin 

Zarządzanie Sektor MSP w Polsce i w Europie 

Zarządzanie Styl kierowania, jako czynnik wpływający na efektywność działania zespołów pracowników na 

przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

Zarządzanie Analiza doboru kadry w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 
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Zarządzanie Okresowa ocena pracowników jako element motywowania przedstawicieli handlowych 

Zarządzanie Współpraca małego przedsiębiorstwa z firmą międzynarodową, na przykładzie YKY Sp.   Z o.o. i 

AVE S. p. a. od maja 2009 do stycznia 2012 

Zarządzanie Zarządzanie zespołem obsługi posprzedażowej w firmie leasingowej 

Zarządzanie Rola i znaczenie przedsiębiorcy we współczesnej gospodarce rynkowej 

Zarządzanie Problemy selekcji, rekrutacji i adaptacji na podstawie firmy XYZ 

Zarządzanie Metody wartościowania oraz oceny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X 

Zarządzanie Szanse przetrwania i rozwoju małych gospodarstw rolnych w mojej gminie 

Zarządzanie Rola i znaczenie biznesplanu w planowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstwa 

Zarządzanie Samorealizacja pracowników w firmach, szanse i zagrożenia, na podstawie firmy X 

Zarządzanie Szkolenie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ 

Zarządzanie Konflikty organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania 

Zarządzanie Zarządzanie wiedzą na przykładzie firmy X 

Zarządzanie Zarządzanie tłumem (crowdsourcing) 

Zarządzanie Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywowania pracowników w banku BZ WBK. 

Zarządzanie Coaching jako forma wspomagania działań biznesowych 

Zarządzanie Kompetencje menadżera Spa and Wellnes 

Zarządzanie  Analiza i ocena innowacji w przedsiębiorstwie X 

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością w systemach logistycznych przedsiębiorstw na przykładzie serwisu Volvo w 

Długołęce 

Zarządzanie jakością Ocena systemu zarządzania jakością w firmie produkcyjnej zgodnie z normą ISO 9001 

Zarządzanie jakością Ocena jakości usług  świadczonych w ,,UZDROWISKU ŚWINOUJŚCIE’’ S.A. 

Zarządzanie produkcją Mieszanie materiałów sypkich w technologii żywności 

Zarządzanie produkcją Wdrażanie systemu norm ISO 9001 w firmie budowlanej 

Zarządzanie produkcją Wpływ powłok węglowodanowych na zmiany masy podczas przechowywania żywności 

Zarządzanie produkcją Teoria produkcji 

Zarządzanie produkcją Zarządzanie produkcją  

Zarządzanie produkcją Restrukturyzacja 

Zarządzanie produkcją Koncepcja wprowadzenia elementów systemu Kaizen w przedsiębiorstwie branży spożywczej 

Zarządzanie produkcją Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 w NZOZ o profilu radiologicznym 
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Zarządzanie produkcją Zarządzanie jakością w systemach logistycznych przedsiębiorstw na przykładzie serwisu Volvo w 

Długołęce 

Zarządzanie produkcją Usprawnienie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie robót drogowych w Gdańsku 

Zarządzanie produkcją Zastosowanie komputera w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielobranżowym na przykładzie "JURO-

TRANS" 

Zarządzanie produkcją Zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie 

wybranego przedsiębiorstwa 

Zarządzanie produkcją Motywacja, dywersyfikacja, Kaizen 

Zarządzanie produkcją Koszty wsadu surowcowego jako element kształtowania rentowności produktów 

Zarządzanie produkcją Zintegrowane systemy planowania produkcji MRP na przykładzie wdrążania systemu S21 do 

przedsiębiorstwa „zpc. MIESZKO S.A. w Raciborzu 

Zarządzanie produkcją Optymalizacja procesu produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 

Zarządzanie produkcją Usprawnienia systemu zarządzania produkcją na podstawie przedsiębiorstwa "X" 

Zarządzanie produkcją Samochodowa obsługa transportowa fabryki THOMSON POLKOLOR Sp. Z o.o. Oddział Żyrardów 

Zarządzanie produkcją Warunki wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP 

Zarządzanie produkcją Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ 

Zarządzanie produkcją Analiza organizacji procesu produkcji na podstawie Przedsiębiorstwa Koksochemicznego 

Zarządzanie produkcją Nowe technologie we współczesnej motoryzacji 

Zarządzanie produkcją Zastosowanie Kaizen w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie firmy X 

Zarządzanie produkcją Sposób wykorzystanie TPM w zarządzaniu w utrzymaniu ruchu na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa 

Zarządzanie produkcją Sposób wdrożenia zasad GMP, GHP, HACCP w wybranych zakładach żywienia na terenie miasta 

Wrocław 

Zarządzanie produkcją Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie… 

Zarządzanie produkcją Analiza wybranych elementów systemu produkcyjnego na podstawie przedsiębiorstwa 

przemysłowego 

Zarządzanie produkcją Zarządzanie jakością w usługach bankowych na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Kredytowych 

Zarządzanie produkcją Reengineering wybranego procesu produkcyjnego w przemyśle społecznym 

Zarządzanie produkcją Analiza wykonalności produktu na zamówienie na przykładzie firmy ZPAS 

Zarządzanie produkcją Elastyczność systemu zarządzania jakością 
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Zarządzanie produkcją Planowanie przebiegu produkcji w Tarczyński S.A. 

Zarządzanie produkcją Organizacja produkcji wędlin 

Zarządzanie produkcją Doskonalenie systemu zarządzania jakością na przykładzie mleczarni Turek 

Zarządzanie produkcją Jakość obsługi klienta w banku na przykładzie BZ WBK S.A. 

Zarządzanie produkcją Optymalizacja zarządzania przeglądami i remontami maszyn i urządzeń 

Zarządzanie produkcją Reorganizacja systemu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

Zarządzanie produkcją Wdrożenie metody FMEA w przedsiębiorstwie. Celem: opracowanie założeń projektowych, 

wdrożenie metody FMEA w badanym przedsiębiorstwie 

Zarządzanie produkcją Proces wyrobu przemysłu spożywczego 

Zarządzanie produkcją Samochodowa obsługa transportowa fabryki THOMSON POLKOLOR Sp. Z o.o. Oddział Żyrardów 

Zarządzanie produkcją Zastosowanie metody FMEA w analizie i doskonaleniu procesu produkcyjnego na przykładzie 

przedsiębiorstwa produkcji powtarzalnej (Bader Polska) 

Zarządzanie produkcją Warunki wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP/MRP 

Zarządzanie produkcją Projekt eliminacji wąskich gardeł w transporcie wewnątrzzakładowym w przedsiębiorstwie Wagony 

Świdnica S.A 

Zarządzanie produkcją Specyfika produkcyjna w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych a formalizacja bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

Zarządzanie produkcją Prototypowanie w procesie rozwoju nowego produktu na przykładzie przedsiębiorstwa e-Prototypy 

S.A 

Zarządzanie produkcją KAN-BAN w produkcji 

Zarządzanie projektem Kultura organizacyjna w zarządzaniu projektami 

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie  rozwojem organizacji  

Zarządzanie strategiczne Strategia zarządzania wiedzą w małej firmie 

Zarządzanie strategiczne Strategie rozwoju gmin w kontekście programów Unii Europejskiej na przykładzie gminy Czajków 

Zarządzanie strategiczne Wykorzystanie strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie.. 

Zarządzanie strategiczne Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ( na przykładzie przedsiębiorstwa X) 

Zarządzanie strategiczne Proces formułowania strategii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

Zarządzanie strategiczne Strategia rozwoju gminy Nowa Sól 
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Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

Strategiczne gospodarowanie kapitałem ludzkim 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Starostwa Powiatowego w Krakowie 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

Motywowania pracowników służby zdrowia 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

Motywacja 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

System motywacyjny i system wynagrodzenia pracowników 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/administracja 

Motywacja pracowników urzędu wojewódzkiego 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/administracja 

Badania ankietowe preferencji pracowników w zakresie czynników motywacyjnego oddziaływania 

(weryfikacja empiryczna na przykładzie firmy Mobile Experts Sp. Z o.o.) - Wstęp oraz II i III rozdział 

pracy 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/administracja 

Mechanizmy osiągania karier zawodowych 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/administracja 

Skuteczność systemów motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa TECHNISAT 

DIGITAL SP. Z O.O. 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie X 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie szkoleniami w TU na Życie na przykładzie Amplico Life SA 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Szkolenie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Funkcja motywowania w systemie zarządzania 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie… 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Analiza i ocena funkcji personalnej w szkole  

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego 
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Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Szkolenie i doskonalenie pracowników w Procesie ZZL 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywowanie pracowników w firmie X 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Mobbing - aspekty ekonomiczne, psychologiczne i prawne 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Instrumenty zarządzania personelem w hotelarstwie na przykładzie wybranego hotelu 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie ZZL NA KONKRETNYM ZAKŁADZIE 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Systemy motywowania do pracy 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywowanie pracowników w firmie 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie hotelarskim 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Formy motywacji na podstawie wybranego przedsiębiorstwa 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Kierowanie ludźmi - rzemiosło czy artyzm. 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywacje a zachownie się człowieka 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Środki motywowania pracownika wykorzystywane w firmie X 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywowanie pracowników, teoria i praktyka 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywowanie pracowników w organizacjach sektora publicznego na przykładzie urzędu miejskiego 

w Wałbrzychu. 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywacja przedstawicieli handlowych 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Szkolenie i rozwój pracownika w organizacji samouczącej 
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Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Pozapłacowe motywowanie pracowników w firmie Maxtel Sp. Z.o.o. (wstęp i zakończenie) 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Systemy motywacyjne a systemy wynagrodzeń w firmie 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Rola menadżera w kształtowaniu relacji interpersonalnych w organizacjach 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Znaczenie pracy w życiu człowieka. Porównanie osób aktywnych zawodowo i osób bezrobotnych 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Wynagrodzenia i wybrane formy świadczeń pracowniczych 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie procesem logistycznej obsługi klienta 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie personelem ludzkim w branży hotelarskiej, studium przypadku "Qubus hotel Legnica" 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w gabinecie stomatologicznym 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Logistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie ASM Budown. 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Opracowanie systemu HR oraz zasad jego wdrożenia w sieci Hotele Diament S.A. 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Mechanizmy osiągania karier zawodowych 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Szkolenia pracowników w podnoszenie ich kwalifikacji 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

System Motywacyjny Pracowników w Przedsiębiorstwie Handlowym 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie komendy powiatowej policji w Lęborku 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Systemy motywowania pracowników w organizacji  na podstawie przedsiębiorstwa XYZ 
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Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie - praca przejściowa 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie – praca przejściowa  

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Systemy motywowania pracowników do pracy na przykładzie firmy Toyota 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Fluktuacja kadr w branży Call Center na przykładzie firmy Cotel 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Pozapłacowe instrumenty motywowania w firmie Global e-Business Operations 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Czynniki motywacyjne w Firmie na podstawie Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej "JONIEC" 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Znaczenie satysfakcji w pracy w motywacji pracowników na przykładzie Zakł. Ceramicznych 

"Bolesławiec" 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Motywowanie jako element zarządzania 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi/zarządzanie 

Style kierowania i wpływ na efektywność działania zespołów pracy 

Zarzadzanie 

strategiczne/zarządzanie 

Strategie obsługi klienta w handlu elektronicznym na podstawie przedsiębiorstwa X 

 


