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Prezentator
Notatki do prezentacji
Wszyscy samodzielni pracownicy prowadzą seminaria magisterskie, przy czym na kierunku logistyka: prof. Klepacki i prof. SzymańskaNa kierunku zarządzanie: prof. Runowski, prof. Paliszkiewicz, prof. Pietrzak



Obszary badań pracowników Katedry 
związane z prowadzonymi zajęciami 

- Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 

- Organizacja i ekonomika agrobiznesu 

- Rozwój obszarów wiejskich 

- Zarządzanie i organizacja w przedsiębiorstwie 

- Logistyka, zasady działalności logistycznej 
podmiotów gospodarczych, organizacja systemów 
logistycznych 

- Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość 
- Bankowość 

 

Prezentator
Notatki do prezentacji
operacyjne zarządzanie logistyczne w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, zarządzanie współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, potrafią zastosować zdobytą wiedzę w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, łączą zagadnienia ekonomiczne i technologiczne z nastawieniem na organizację systemów logistycznych w różnych jednostkach gospodarczych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.



Specjalności 

Kierunek: Ekonomia 
- Bioekonomia 
- Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
- Organizacja i ekonomika agrobiznesu 
- Ekonomia sektora publicznego 
- Ekonomia menedżerska 
- Rozwój wsi i rolnictwa 
- Gospodarka turystyczna 



Specjalności 

Kierunek: Finanse i Rachunkowość 

- Bankowość 

- Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 

- Finanse Publiczne 

- Ubezpieczenia 

- Inżynieria Finansowa 

 

 

 



Specjalności 

Kierunek: Logistyka 

- Łańcuchy dostaw 

- Operator logistyczny 

- Menedżer Agrologistyki 

 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zarządzanie – w tym w przedsiębiorstwach turystycznych- Zasobami ludzkimi i produkcją, finansami, ryzykiem



Specjalności 

Kierunek: Zarządzanie 

- Zarządzanie Edukacją i Doradztwem 

- Zarządzanie jakością 

- Zarządzanie i Marketing w Turystyce 

- Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie 

- Zarządzanie Rozwojem Regionalnym  

i Lokalnym 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zarządzanie – w tym w przedsiębiorstwach turystycznych- Zasobami ludzkimi i produkcją, finansami, ryzykiem



Przykładowe tematy prac magisterskich 

• Metody zarządzania i kontrola kosztów w 
przedsiębiorstwie (na przykładzie…. 

• Wykorzystanie instrumentów komunikacji 
społecznej w gminach wiejsko-miejskich 

• Źródła finansowania działalności 
inwestycyjnej przedsiębiorstw  



Przykładowe tematy prac magisterskich 

• Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw 
branży ….. (na przykładzie …. 

• Opłacalność produkcji …… (np. w zakresie 
produkcji rolniczej) - w warzywnictwie, 
sadownictwie itp. 

• Stan i perspektywy rozwoju gospodarstw/ 
przedsiębiorstw na przykładzie…..  

 



Przykładowe tematy prac magisterskich 

• Zarządzanie aktywami i pasywami Banku 
Spółdzielczego w ………….. 

• Efektywność kredytów preferencyjnych na 
rozwój rolnictwa  i obszarów wiejskich 

• Zmienność sytuacji finansowej Banku 
Spółdzielczego  w ……. w latach… 

 
 

 
 



• Analiza lokat terminowych w bankach 
komercyjnych i spółdzielczych 

• Rola Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego w budowaniu zaufania 
do systemu bankowego 

• Zmienność ryzyka kredytowego sektora 
budownictwa mieszkaniowego w latach 
2005-2014 

 
 

Przykładowe tematy prac magisterskich 



• Rozwój franczyzy na rynku usług ….. na 
przykładzie …… 

• Uwarunkowania rozwoju gminy ….  

• Oferta produktu turystycznego na 
przykładzie wybranych obiektów 
…………… 

• Uwarunkowania rozwoju struktur  
klastrowych  na przykładzie ….. 

 
 
 
 
 

Przykładowe tematy prac magisterskich 



Dziękuję za uwagę 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Życzę owocnego „działania” przy wyborze katedry, promotora i tematu pracy
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