
PROMOTORZY I TEMATYKA DYPLOMOWYCH PRAC LICENCJACKICH 
NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA UEK 

 

Studia I stopnia licencjackie Rok akademicki 2017/2018 
Seminarium od semestru 4, II 2018 r.  

Kryteria kwalifikacji na Seminarium Średnia ocen z sem. 1 i 2,  
Limit maksymalnie do 11 seminarzystów w grupie seminaryjnej u danego Promotora 
 

Miejsce przyjmowania zapisów Wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego przez Wirtualny dziekanat (http://wd.uek.krakow.pl). 
Zapisy w dniach 15-22 stycznia 2018 r.  
Każdy student może wskazać 3 promotorów (I wybór, II wybór ….) 
We wskazanym okresie można korygować wcześniejsze wybory, przy zapisach zostanie uwzględniona ostatnia Państwa decyzja. 
  

STUDIA STACJONARNE 

LP.  Imię i nazwisko promotora Opis tematyki seminarium 

1. Prof. dr hab. Józefa Famielec 
Katedra Polityki Przemysłowej 
i Ekologicznej  
Wydział Finansów i Prawa 

1. Przedsiębiorstwa w przestrzeni miast i regionów  

2. Przemysł w mieście - dobór i lokalizacja zakładów przemysłowych 

3. Oddziaływanie zakładów przemysłowych na środowisko 

4. Gospodarka komunalna w mieście 

5. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście  

6. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 

7. Finansowanie rozwoju miast i regionów 

8. Ochrona środowiska w polityce regionalnej 

9. Infrastruktura techniczna i ekonomiczna miasta 

10. Obiekty inżynieryjne miasta 

11. Rola gminy w finansowaniu i w rozwoju miasta  

12. Regionalne programy operacyjne  

13. Krajowy i wojewódzkie plany gospodarki odpadami 

14. Utrzymanie porządku i czystości w gminach - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

15. Programy zagospodarowania przestrzennego i branżowego miasta 

Zapraszam studentów zainteresowanych podejmowaniem problemów do rozwiązania w mieście i w regionie, 
chętnych do uczenia się warsztatu pisania pracy licencjackiej i poszukiwania źródeł (literatury oraz badań 
empirycznych). Dobór tematów prac oraz nauka pisania pracy - odbywa się na seminariach. Temat jest dobierany 
stosownie do zainteresowań studenta, możliwości korzystania obiektu badań i dostępu do materiałów 
empirycznych - wspólnie uzgadniane na seminariach.  

http://wd.uek.krakow.pl/


2. Prof. dr hab. Anna Harańczyk 
Katedra Gospodarki Regionalnej 
Wydział Gospodarki i 
administracji Publicznej 

1. Rozwój i polityka regionalna i lokalna, 

2. Gospodarka miejska, 

3. Problemy rewitalizacji, 

4. Zagospodarowanie przestrzenne jednostek terytorialnych,  

5. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego 

3. Prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina 
Katedra Administracji Publicznej 
Kontakt: e-mail: 
kozinaa@uek.krakow.pl,  
tel.: (+48) 12 293 59 64 
Wydział Gospodarki i 
administracji Publicznej 

Tematyka seminarium: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami i jednostkami sektora publicznego, 
zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi. 
 
Przykładowe obszary tematyczne1: 

• Analiza interesariuszy i zarządzanie relacjami organizacji 

• Negocjacje społeczno-gospodarcze i procesy negocjacyjne w organizacji 

• Kształtowanie stosunków pracy – negocjacje zbiorowe 

• Analiza i kierowanie konfliktami organizacyjnymi 

• Zarządzanie projektami gospodarczymi i społecznymi  

• Nadzór właścicielski 

• Analiza strategiczna i strategie rozwoju firm i jednostek administracyjnych 

• Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 

• Restrukturyzacja przedsiębiorstw i instytucji 

• Proces i zasady podejmowania decyzji kierowniczych 

• Systemy planowania w organizacjach i biznes plany 

• Doskonalenie (diagnozowanie i projektowanie) struktur organizacyjnych 

• Analiza i zarządzanie procesami biznesowymi i administracyjnymi 

• Style przywództwa 

• Rekrutacja i selekcja kadr 

• Systemy ocen okresowych pracowników 

• Szkolenia pracowników, analiza i rozwój kompetencji kadr 

• Systemy motywacyjne, w tym wynagradzania i wartościowanie pracy 

• Metody twórczego myślenia w zarządzaniu 

 

                                                           
1 Jest to katalog otwarty – Studenci mogą ustalać z Promotorem inne obszary tematyczne w przypadku pogłębionego zainteresowania daną problematyką. 

mailto:kozinaa@uek.krakow.pl

