
Wykaz promotorów 
Zakres tematyczny seminarium dyplomowego na rok akademicki 2021/2022 

studia I STOPNIA 
kierunek: Informatyka w biznesie 

Promotor Tematyka seminarium Studia  
stacjonarne 
/limit osób/ 

Studia  
niestacjonarne 

/limit osób/ 

dr inż. Piotr 
Białowąs 
 

1. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw.  
2. Fuzje i przejęcia.  
3. Zarządzanie projektami.  
4. Outsourcing.  
5. Podziały przedsiębiorstw.  
6. Problematyka podmiotów sektora energetycznego.  
7. System zarządzania bezpieczeństwem informacji.  
8. Systemy zarządzania produkcją. 

15 15 

dr Joanna 
Bryndza 
 

1. Zarządzanie projektami informatycznymi.  
2. Zwinne zarządzanie projektami IT.  
3. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, SCRUM, 

DSDM, PRINCE2. 
4. Ryzyko w projektach informatycznych. 

 5 

dr Beata Butryn 
 

1. Zastosowanie ICT w procesach biznesowych.   
2. Bazy danych w procesach biznesowych. Bazy danych  

w organizacjach.   
3. Bazy wiedzy w zarządzaniu procesami biznesowymi.   
4. Zarządzanie wiedzą w obszarze procesów biznesowych.   
5. Systemy informacyjno-komunikacyjne w MŚP i innych 

organizacjach – przykłady.   
6. Modele e-biznesu. Innowacyjne modele e-biznesowe.  
7. Technologia internetowa, mobilna w procesach 

biznesowych.  
8. Nowe technologie w kreowaniu kompetencji cyfrowych 

społeczeństwa.  

15 15 

dr hab. Andrzej 
Bytniewski, prof. 
UEW 
 

1. Tworzenie systemów informatycznych zarządzania  
w przedsiębiorstwach.   

2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 
instytucjami, urzędami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.  

3. Organizacja funkcjonowania systemów informatycznych 
zarządzania przedsiębiorstw.   

4. Komputeryzacja małych i średnich firm.   
5. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ERP). 
6. Internet, extranet, intranet i ich wykorzystanie w biznesie.  
7. Wykorzystanie komputerów w organizacji i zarządzaniu 

produkcją, zarządzaniu relacjami z klientami.  
8. Wdrażanie powielarnych systemów informatycznych  

zarządzania.  
9. Metodyki wdrażania systemów informatycznych  

w zarządzaniu.  
10. Integracja systemów sterowania produkcją (MES)  

z systemami informatycznymi zarządzania (ERP). 

5 5 

dr Anna 
Chojnacka-
Komorowska 
 

1. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwem. 

2. Wykorzystanie systemów klasy ERP do zarządzania 
przedsiębiorstwem. Organizacja systemu logistyki/ systemu 
zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie handlowym/ 
produkcyjnym. 

3. Problematyka wdrażania systemów klasy ERP lub wybranych 
jego podsystemów w przedsiębiorstwie. 

10  



4. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
do poprawy sprawności zarządzania przedsiębiorstwem. 

5. Inne tematy związane z wykorzystaniem rozwiązań 
informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem we 
wszystkich jego obszarach. 

dr hab. Iwona 
Chomiak-Orsa, 
prof. UEW 
 

1. Social media w kreowaniu wizerunku firmy. 
2. Big Data jako narzędzie wspomagające zarządzanie.  
3. Business Intelligence w działalności przedsiębiorstw.  
4. Analiza biznesowa oraz analiza systemowa jako etap 

doskonalenia organizacji. 
5. ICT w wybranych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. 
6. Sztuczna inteligencja w rozwiązaniach biznesowych. 
7. UML oraz BPMN jako narzędzia wspomagające doskonalenie 

organizacji. 
8. Systemy zarządzania wiedza jako element rozwoju 

organizacji. 

15 15 

dr Wiesława 
Gryncewicz 
 

1. Analiza i projektowanie systemów informacyjnych dla osób 
starszych.   

2. Aktywizacja osób starszych przy wykorzystaniu technologii 
informacyjnych. 

3. Zastosowanie systemów informacyjnych do wspomagania 
różnych obszarów przedsiębiorstwa. 

4. Zastosowanie systemów informacyjnych w administracji. 
5. Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania 

procesów decyzyjnych. 
6. Zastosowanie technologii informacyjnych do zarządzania 

przedsiębiorstwem. 
7. Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych. 
8. Data science w procesach decyzyjnych. 
9. Doskonalenie systemów informacyjnych. 
10. Ocena jakości systemów informacyjnych. 

 15 

dr Krzysztof 
Hauke 
 

1. Bazy danych – relacyjne, postrelacyjne, autonomiczne, 
rozproszone, środowisko ORACLE, MySQL, Microsoft SQL 
Serwer.  

2. Smart City, Industry 4.0, Internet Rzeczy IoT. 
3. Business Intelligence, hurtownie danych – projektowanie, 

zastosowanie, przetwarzanie analityczne. Big Data - 
przetwarzanie dużych zbiorów danych. Przetwarzanie 
analityczne.  

4. Nauczanie na odległość (e-learning, d-learning, m-learning). 
Coaching, mentoring, blended learning, LLL. Kreowanie 
kompetencji elektronicznych społeczeństwa informacyjnego.  

5. Cloud Computing. Chmura obliczeniowa. Mgła obliczeniowa. 
Przetwarzanie brzegowe. Technologia i procesy w chmurze 
obliczeniowej. Zastosowanie chmury obliczeniowej. 
Rozwiązania chmury obliczeniowej. AWS, Microsoft Azure.  

6. Telepraca jako nowa forma zarobkowania. Freelancer. 
Coworking. Workshifting.  

7. Sztuczna inteligencja w zagadnieniach ekonomicznych.  
Systemy ekspertowe w zarządzaniu, finansach, HR.  

8. Zarządzanie wiedzą w systemach z bazą wiedzy. 
Projektowanie systemów informatycznych w technologii baz 
wiedzy.  

9. Technologia internetowa, mobilna: aplikacje, technologie.  
10. Zastosowanie systemów informatycznych w organizacjach: 

MSP, administracja publiczna. Systemy klasy MRP, CRM, 

15 15 



ERP, SCM, WMS, BI, DMS, RCP, – specyfika i zastosowanie. 

dr inż. Katarzyna 
Jasińska 
 

1. Zarządzanie projektami.   
2. Zarządzanie procesami.  
3. Digitalizacja przedsiębiorstwa, Industry 4.0.  
4. Rozwiązania ICT w biznesie.  
5. Motywowanie w przedsiębiorstwie.  
6. Identyfikacja strategii przedsiębiorstwa, strategie 

marketingowe. 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, 

doskonalenie pracowników).  
8. Zarządzanie sprzedażą.  
9. Rozwój firmy.  

15 15 

dr hab. Bartosz 
Jasiński, prof. 
UEW 
 

1. Zarządzanie strategiczne: analiza strategiczna, identyfikacja 
strategii firmy. 

2. Strategie marketingowe, strategie rozwoju przedsiębiorstw, 
strategie konkurencji. 

3. Współpraca przedsiębiorstw: alianse strategiczne, fuzje  
i przejęcia, franszyza. 

4. Eksploracja niszy rynkowej, strategie MSP. 
5. Motywowanie w przedsiębiorstwie. 
6. Zarządzanie zmianą. 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja, selekcja, 

doskonalenie pracowników. 
8. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 
9. Zarządzanie kryzysowe. 
10. Zarządzanie projektami. 

15 15 

dr hab. inż. 
Roman Kotapski, 
prof. UEW 
 

1. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji.   
2. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw 

i instytucji. 
3. Rachunek kosztów instytucji kultury (teatr, filharmonia, 

opera, muzea, domy kultury, biblioteki, produkcji filmów).  
4. Koszty usług komunalnych – zaopatrywanie w wodę, odbiór  

i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi, 
utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg. 

5. Rachunek kosztów podmiotów leczniczych. 
6. Kalkulacja kosztów wyrobów, usług, projektów. 
7. Rachunek kosztów i controlling logistyki. 
8. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
9. Controlling przedsiębiorstw i instytucji. 
10. Rachunkowość zarządcza i controlling w zarządzaniu 

zasobami przedsiębiorstwa. 
11. Controlling produkcji. 
12. Raportowanie zarządcze. 
13. Wdrażanie systemów controllingu i budżetowania. 
14. Wdrażanie systemów informatycznych. 

15 15 

dr Artur Kotwica 
 

1. Sztuczna inteligencja. 
2. Analiza danych.  
3. Social media.  
4. Ekonomia behawioralna.  
5. Programowanie. 

10  

dr hab. Grzegorz 
Krzos, prof. UEW 
 

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem.  
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym.  
3. Zarządzanie startupem. Zarządzanie projektem ICT.  
4. Zarządzanie projektem startupowym.  
5. Zarządzanie procesami.  
6. Metodyki zarządzania projektami IT.  
7. Modele biznesu w przedsiębiorstwach wysokich technologii 

15 15 



(HT) .  
8. Rozwój przedsiębiorstw w obszarze przemysłu 4.0.  
9. Podnoszenie efektywności przedsiębiorstw poprzez 

robotyzacje i automatyzacje procesów.  
10. Modele biznesu w przedsiębiorstwach działających w branży 

IT i ICT.  

dr Aleksandra 
Łakomiak 
 

1. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.   
2. Optymalizacja podatkowa – raje podatkowe i inne metody  

a przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.  
3. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz akcyzowy jako 

podatki pośrednie w obrocie krajowym i międzynarodowym.  
4. Organizacja rachunkowości w małym i dużym 

przedsiębiorstwie.   
5. Identyfikacja, rejestracja, kalkulacja i analiza kosztów 

działalności podmiotów różnych branż.   
6. Rachunki kosztów – tradycyjne i nowoczesne modele.  
7. Wycena, ewidencja, inwentaryzacja składników aktywów  

i pasywów oraz ich prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu 
finansowym.  

8. Polityka rachunkowości, zatrudniania i wynagradzania 
pracowników.  

9. Finansowanie działalności własnymi i zewnętrznymi 
źródłami.   

15 15 

dr Karol 
Łopaciński 
 

1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji 
marketingowej przedsiębiorstw.   

2. Media społecznościowe i technologie mobilne w marketingu.  
3. Promocja internetowa (narzędzia, trendy, kierunki 

zastosowań).  
4. Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie.   
5. Badanie skuteczności promocji internetowej (metody  

i narzędzia pomiaru).  
6. Wpływ mediów społecznościowych i technologii mobilnych 

na współczesne modele zakupowe.  
7. Zachowania nabywców w kontekście rozwoju mediów 

społecznościowych i technologii mobilnych.   
8. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości 

rozszerzonej (AR) w marketingu i komunikacji 
marketingowej. 

15 15 

dr Łukasz Łysik 
 

1. Marketing elektroniczny, e-marketing.  
2. Technologie mobilne w promocji.  
3. Media społecznościowe.  
4. Wirtualna rzeczywistość (VR, AR, MR).  
5. Consumer Journey - zachowania konsumenckie.  
6. Ekosystem startupowy.  
7. E-commerce - czyli handel elektroniczny. 

3  

dr Katarzyna 
Marak 
 

1. Zasady związane z podjęciem i prowadzeniem  
i przekształcaniem działalności gospodarczej. Prawne 
otoczenie przedsiębiorcy.   

2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka 
partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, 
spółka akcyjna jako przedsiębiorcy.  

3. Sprzedaż między przedsiębiorcami w kraju oraz handel 
międzynarodowy. Transport drogowy, lotniczy, morski, 
kolejowy.  

15 15 



4. Regulacje w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami 
dostaw.   

5. Zasady podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej  
w działalności handlowej, usługowej, wytwórczej, 
budowlanej, zawodów zaufania publicznego np. doradca 
podatkowy, biegły rewident. Reglamentacja działalności 
gospodarczej. Koncesje, zezwolenia, licencje, działalność 
regulowana.  

6. Ochrona konsumentów. Prawa konsumentów, reklamacja 
towarów, sprzedaż przez Internet. Ochrona konsumentów  
w różnych gałęziach gospodarki.   

7. Regulacje prawne związane z pozyskiwaniem, 
gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych. 
Zagadnienia związane z zasadami profilowania danych 
osobowych. Ochrona danych osobowych.   

8. Prawo podatkowe. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne  
z zakresu prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe 
(odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta; 
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; 
nadpłata; deklaracje podatkowe). Regulacje związane  
z cenami transferowymi. Kontrola podatkowa i kontrola 
celno-skarbowa. Poszczególne rodzaje podatków: 
dochodowe, od towarów i usług, akcyzowy, podatki 
samorządowe.  

9. Prawo własności intelektualnej, przemysłowej, prawa 
autorskie. Znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe  
i ich ochrona. Odpowiedzialność odszkodowawcza za 
naruszanie praw własności intelektualnej.  

10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja 
Nadzoru Finansowego, domy maklerskie. Instrumenty rynku 
kapitałowego (akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa w 
funduszach inwestycyjnych, instrumenty pochodne). Prawne 
otoczenie rynku kapitałowego. 

dr inż. Kamal 
Matouk 
 

1. Sieci komputerowe -  budowa, standardy, bezpieczeństwo  
i technologie.  

2. Wdrożenie/organizacja zintegrowanego systemu 
informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem. 

3. Projektowanie/udoskonalenie systemu informacyjnego 
organizacji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.  

4. Zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.   
5. Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business 

Intelligence na potrzeby organizacji. 
6. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji  

w biznesie/zarządzaniu. 
7. Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie. 
8. Zastosowanie informatyki dla wspomagania działalności 

organizacji wirtualnej. 
9. Technologie i rozwiązania mobilne dla biznesu/zarządzania. 
10. Projektowanie/organizacja portali internetowych dla 

biznesu/zarządzania. 

7 7 

dr hab. Grzegorz 
Michalski, prof. 
UEW 
 

1. Zarządzanie kapitałem pracującym.  
2. Zarządzanie płynnością finansową.  
3. Zarządzanie skarbem.  
4. Zarządzanie zapasami (jako problem finansów 

przedsiębiorstwa).  
5. Zarządzanie gotówką.  
6. Zarządzanie płynnością finansową.  

15  



7. Ocena kontrahenta na podstawie danych finansowych.  
8. Model FLIEM w praktyce.  
9. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. 

dr Joanna Mróz 
 

1. Zarządzanie projektami.   
2. Aspekty kulturowe w zarządzaniu (zarządzanie 

międzykulturowe i międzynarodowe, różnice kulturowe, 
kultura organizacyjna).    

3. Motywowanie w przedsiębiorstwie.    
4. Rekrutacja i selekcja oraz ocena  pracowników.   
5. Marketing, e-marketing, PR, tworzenie marki i wizerunku 

firmy.     
6. Stres w organizacji, wypalenie zawodowe i zaangażowanie 

organizacyjne.   
7. Koncepcje, metody i techniki zarządzania.  
8. Zarządzanie funkcją IT.    
9. CSR  (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw).  
10. Komunikacja i konflikt w przedsiębiorstwie. 

15 15 

dr inż. Michał 
Nadolny 
 

1. Zbiór liczbowy i szereg czasowy jako baza danych.  
2. Agregacja danych liczbowych, estymacja parametrów 

rozkładu i testowanie hipotez. 
3. Modele ekonometryczne, optymalizacja.  
4. Wybrane metody prognozowania. 
5. Prezentacja i interpretacja wyników analiz. 

5  

dr hab. inż. 
Mieczysław 
Owoc, prof. UEW 
 

1. Założenia i podstawy współczesnych technologii 
informatycznych. 

2. Tworzenie i eksploatacja systemów i aplikacji. 
3. Implementacja wiedzy  w systemach informatycznych. 
4. Tworzenie i  funkcjonowanie rozwiązań wykorzystujących 

systemy inteligentne. 

5 5 

prof. dr hab. 
Kazimierz 
Perechuda 
 

1. Biznes elektroniczny, digitalne modele biznesu, Internet 
Rzeczy, elektroniczny obieg  informacji, cyfryzacja firmy, 
systemy CRM, e-commerce, projektowanie systemów 
informacyjnych, zarządzanie projektami informatycznymi, 
zarządzanie wiedzą i informacją, e-administracja, 
zastosowanie narzędzi informatycznych w logistyce, 
marketingu, zarządzaniu, bankowości, ubezpieczeniach, 
usługach medycznych, rolnictwie i in. sektorach gospodarki, 
telepraca w przedsiębiorstwie, automatyzacja i robotyzacja 
procesów usługowych, Cloud Computing i inne.  

2. Marketing: e-marketing, marketing internetowy, moblilny,  
e-konsument, efektywność aplikacji, media 
społecznościowe, e-mail marketing, content marketing, 
serwisy WWW, e-promocja, e-reklama, influencer 
marketing, Internet PR,  e-usługi, marketing społeczny, 
marka na rynku 4.0, badania marketingowe, obsługa klienta 
w sieci.  

3. Zarządzanie kadrami:  treningi kierownicze, warsztaty 
menedżerskie, e-doskonalenie pracowników, e-HRM, agenci, 
menedżerowie i pracownicy wiedzy,  sieciowa mobilność 
pracowników, humanizacja pracy, telepraca, zespoły 
wirtualne, zarządzanie relacjami w zespołach oraz w firmie  
ird.  

4. Zarządzanie innowacjami.  
5. Zarządzanie i doskonalenie organizacji non-profit.   
6. E-przedsiębiorczość.  
7. Usługi profesjonalne w gospodarce 4.0. 

15 15 



dr Artur Rot 
 

1. Istota i zastosowania sztucznej inteligencji, w tym uczenia 
maszynowego.  

2. Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo systemów 
informatycznych.  

3. Technologie biometryczne  w uwierzytelnianiu i identyfikacji.  
4. Technologia blockchain i jej zastosowania.  
5. Przemysł 4.0 - kluczowe technologie Industry 4.0.  
6. Modele, usługi i technologie chmury obliczeniowej.  
7. Koncepcja Internetu rzeczy - technologie, korzyści  

z zastosowania, ograniczenia.  
8. Projektowanie, tworzenie aplikacji webowych itp. 

15  

dr Małgorzata 
Sobińska 
 

1. Outsourcing usług informatycznych (Outsourcing IT). 
2. Modele sourcingowe w obszarze IT. 
3. Zarządzanie informacją i wiedzą w relacjach z dostawcami 

usług IT. 
4. Aspekty personalne outsourcingu i offshoringu IT. 
5. Ryzyko przedsięwzięć outsourcingowych w obszarze IT. 
6. Analiza decyzyjna dotycząca outsourcingu IT. 
7. Wpływ outsourcingu IT na innowacyjność przedsiębiorstw.  
8. Wpływ wybranych form sourcingu IT na innowacyjność 

organizacji. 
9. Cloud computing-model sourcingu IT. 

5  

dr Rafał Trzaska 
 

1. Analiza i projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw 
(model biznesowe: Google, Facebook i inne).   

2. Projekty i procesy w sektorach nowych technologii (high-
tech).  

3. Strategie firm: małych, rodzinnych, innowacyjnych i start-
upów.  

4. Kompetencje: managera, lidera, kierownika projektu  
w startupach oraz firmach innowacyjnych.  

5. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach Industry 4.0 
(IoT, BigData, CloudComputing, Platformy sieciowe i inne).  

6. Zarządzanie strategiczne; analizy, oceny i projekty strategii 
przedsiębiorstw; analizy strategiczne przedsiębiorstw (BCG, 
Kluczowe czynniki sukcesu, SWOT); analizy sektorów 
działalności np. sektorów high-tech, kreatywnych, IT, 
nowych technologii; projektowanie przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa.  

7. Analizy, oceny sieci przedsiębiorstw i zarządzanie sieciami - 
przedsiębiorstw, dostawców; sieci franchisingowe. 

7 7 

dr hab. Łukasz 
Wawrzynek 
 

1. Doskonalenie procesów biznesowych. 2 2 

dr Radosław 
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1. Technologie i systemy wspomagania pracy grupowej.  
2. Zarządzanie dokumentami elektronicznymi i przepływami 

pracy (workflow).  
3. Administrowanie sieciami komputerowymi.  
4. Zarządzanie projektami informatycznymi.  
5. Wdrażanie systemów klasy ERP.  
6. Tworzenie aplikacji w technologii MS .NET. 
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