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Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze: 

 Dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina finanse i dyscyplina ekonomia
 Dorobek: ponad 450 publikacji w języku polskim i angielskim oraz ponad 320 referatów na konferencjach krajowych i 

zagranicznych, dużo cytowań
 Członkostwo Komitetów naukowych oraz rola keynote speakera na wielu konferencjach w tym międzynarodowych
 Zrealizowanych kilkanaście projektów badawczych, w tym grantów promotorskich
 Wypromowanych 40 doktorów, w tym kilku z zagranicy

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

 Instrumenty finansowe – zastosowania w inwestowaniu i zarządzaniu ryzykiem
 Instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne – analiza i wycena
 Globalny rynek finansowy
 Ryzyko finansowe – rodzaje, pomiar
 Zarzadzanie ryzykiem w instytucji finansowej
 Zarzadzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 Zarządzanie ryzykiem gospodarstwa domowego
 Inwestycje finansowe – inwestor instytucjonalny
 Inwestycje finansowe – inwestor indywidualny
 Metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne w analizie zjawisk gospodarczych
 Finanse behawioralne
 Finanse osobiste
 Nieruchomości – inwestowanie, finansowanie, wycena, zarzadzanie ryzykiem
 Zagadnienia etyczne w finansach 
 Nowe technologie w ekonomii i finansach (Fintech, BigData itp.) 

Uwaga: Możliwość pisania rozprawy doktorskiej w języku angielskim
____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Kreatywność 
 Umiejętności analityczne
 Znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do analizy literatury
 Umiejętność dostrzegania praktycznych problemów
 Zdolność do krytycznej oceny, również własnych pomysłów
 Umiejętność prowadzenia podstawowych analiz ilościowych
 Chęć poszerzania wiedzy i dzielenia się nią z innymi
 Bardzo wstępna propozycja tematyki rozprawy lub obszaru rozprawy

Zdjęcie 

Kontakt: mailowy, po umówieniu się kontakt osobisty – rozmowa w celu precyzowania programu badawczego

Email: krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://fire.ue.wroc.pl/?page_id=432

Link do listy publikacji: Lista publikacji na powyższych stronach

Katedra: Inwestycji 

Finansowych i 

Zarzadzania Ryzykiem

Funkcje/Stanowisko: 

profesor zwyczajny

http://fire.ue.wroc.pl/?page_id=432


dr hab. Paweł Kowalik, prof. UE
____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina finanse i dyscyplina ekonomia
 Dorobek obejmuje ok. 100 publikacji w języku polskim i angielskim
 Zrealizowano kilka projektów badawczych
 Promotor pomocniczy dr Błażeja Prusa
 Wypromowanych 100 licencjatów i magistrów

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
Dyscyplina finanse lub ekonomia
 Ryzyko zmiany kursu walutowego
 Zabezpieczanie się przed niekorzystnymi zmianami cen
 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 Finansowanie i zmiany systemu podatkowego sektora rolnego
 System podatkowy w Polsce – analiza i zmiany w wybranych podatkach
 Finanse samorządu terytorialnego
 Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
 Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego
 Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 Systemy wyrównywania finansowego na świecie (np. USA, Niemcy)
 Absorbcja funduszy unijnych
 Inne związane z finansami międzynarodowymi i publicznymi, w tym porównania międzynarodowe

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Umiejętność współpracy w zespole
 Kreatywność, systematyczność i samodzielność
 Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie niezbędnym do analizy literatury
 Wstępna propozycja tematyki rozprawy lub obszaru badawczego

Kontakt: 

Email: pawel.kowalik@ue.wroc.pl

Link do listy publikacji: 

Katedra: Finansów 

Przedsiębiorstw i Finansów 

Publicznych

Funkcje/Stanowisko: prof. 

nadzwyczajny UE we 

Wrocławiu



dr hab. inż. Edyta Mazurek
____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Dyscyplina: Ekonomia, metody ilościowe i statystyka
 Dorobek obejmuje 61 publikacji w renomowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych,

min. w: Economia Politica, International Research Journal of Finance and Economics,
Statistica & Applicazioni, Argumenta Oeconomica, Statistics in Transition new series, Statistica,
Statistics and Economy Journal, Operations Research and Decisions, Wiadomości statystyczne, 
Ekonomista, Śląski Przegląd Statystyczny, Ekonomteria, Pragmata Tes Oikonomias

 Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół analiz dotyczących:
- pomiaru nierówności w rozkładzie dochodów,
- sprawiedliwości opodatkowania,
- pomiaru redystrybucji,
- problemów statystyki publicznej

 Współpraca międzynarodowa:
- regularne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych,
- indywidualna współpraca z prof. Achille Vernizzim z Uniwersytetu w Mediolanie we Włoszech,
- uczestnictwo w cyklicznych międzynarodowych seminariach Scientific Statistical Seminars

Marburg-Wroclaw.
 Realizowane projekty badawcze:

- Sytuacja społeczna Dolnego Śląska, 1998-2000, 
- Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, 1998-2000,
- Metodologia pomiaru jakości życia, 2000-2002,
- Statystyczna analiza czasu trwania bezrobocia i optymalnego wyboru oferty pracy, 2000-2001,
- Społeczne i komercyjne ubezpieczenie od bezrobocia, 2003-2005.

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Obejmuje analizę problemów ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.
 Problematyka związana z zainteresowaniami naukowymi opiekuna.
 Aspekty teoretyczne metod statystycznych.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Rzetelnej współpracy i systematycznego kontaktu, 
 Sumienności,
 Umiejętności korzystania z literatury obcojęzycznej,
 Zdolność analitycznego myślenia,
 Odwagi intelektualnej w podejmowaniu nowych wyzwań naukowych.

Zdjęcie 

Kontakt: 

Email: edyta.mazurek@ue.wroc.pl

Strona internetowa: https://www.ue.wroc.pl/pracownicy/edyta_mazurek.html

Link do listy publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=Z9E0NscAAAAJ&hl=pl

Katedra: Statystyki

Stanowisko: adiunkt



dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE 

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
• Dyscyplina: ekonomia, dziedzina wiedzy: nauki ekonomiczne
• Dorobek : książka Zielona gospodarka teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w 

krajach Unii Europejskiej, ponadto kilkadziesiąt artykułów naukowych i rozdziałów w 
monografiach , poświęconych koncepcji zrównoważonego rozwoju,  wskaźnikom zielonej 
gospodarki, CSR, zielonym finansom, finansom dla klimatu, finansowaniu transformacji w stronę 
zielonej gospodarki, transformacji energetycznej i roli OZE, zrównoważony łańcuch dostaw.

• Realizowane projekty badawcze: Wpływ społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa 
(CSR) na jego wartość- NCN 2012-15 – kierownik projektu, Zarządzanie wartością inwestycji w 
odnawialne źródła energii, - NCN 2016- wykonawca

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Obszar nauki: nauki społeczne, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia
 Implementacja koncepcji zielonej gospodarki w Polsce i innych krajach 
 Rozwój sektorów zielonej gospodarki (energetyka, transport, gospodarowanie odpadami)
 Zasobooszczędna i niskoemisyjna gospodarka w gminach
 Finansowanie niskoemisyjnej gospodarki przez fundusze europejskie
 Zmiany klimatyczne, adaptacja do zmian klimatu i jej finansowanie
 Transformacja energetyczna w Niemczech  jako złożony projekt publiczny
 Społeczna i środowiskowa odpowiedzialność w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
 Zrównoważony łańcuch dostaw jako podstawa konkurencyjności firm
 Green and smart cities – szansa rozwoju miast
 Światowy kryzys ekonomiczny(finansowy)  a poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju
 Współczesne, globalne wyzwania gospodarcze i społeczne: złożoność, niepewność, digitalizacja, ekologizacja, nowe        

centra grawitacji
 Zmiany strukturalne w gospodarce związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju.  
 Zrównoważone finanse, zielone finanse, finanse dla klimatu.
____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Umiejętność współpracy w zespole
 Wstępne określenie obszaru badawczego i koncepcji pracy
 Zdolność myślenia „out of box”, kreatywność, myślenie o przyszłości
 Zaangażowanie w badania i systematyczna praca
 Dobra znajomości języka angielskiego

Zdjęcie 

Kontakt: +48 71 3680646, +48 609655894

Email: bozena.ryszawska@ue.wroc.pl

Strona internetowa: 

Link do listy publikacji:https://www.researchgate.net/profile/Bozena_Ryszawska/contributions

Katedra Finansów 

Przedsiębiorstw i 

Finansów Publicznych

Prodziekan ds. Dydaktyki



dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Dyscyplina: w zakresie nauk o zarządzaniu/ekonomii
 Obszar: informatyka ekonomiczna; systemy informatyczne w zarządzaniu; systemy wspomagania decyzji, 

zaawansowana analiza danych, wizualizacja danych, informacji i wiedzy ekonomicznej; ontologie w systemach 
informatycznych; użyteczność systemu informatycznego, interfejsu człowiek-komputer i stron internetowych. 

 Dorobek obejmuje: ponad 150 publikacji (autorstwo i współautorstwo monografii, rozdziałów w podręcznikach i 
monografiach, artykuły).

 Realizowane projekty badawcze (najważniejsze): 
 dwuletni grant finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012 nr N N111 2840 38 pt. 

„Wizualna eksploracja danych z wykorzystaniem mapy pojęć w analizie wskaźników oceniających funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa”;

 udział w projekcie współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ścieżki INOTECH w latach 2012-2014 
nr INOTECH-K1/IN1/34/153437/NCBR/12 pt. „Inteligentny kokpit menedżerski  (InKoM)”; projekt był realizowany przez konsorcjum 
zawarte przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i firmę UNIT4 TETA BI Center sp. z o.o. przy współpracy z bankiem Credit
Agricole Bank Polska S.A. 

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Dyscyplina: w zakresie nauki o zarządzaniu lub w zakresie ekonomii 
 Problematyka związana z obszarem wymienionym w poprzednim punkcie – w szczególności zaś koncentrując się 

na różnego rodzaju rozwiązaniach informatycznych dedykowanych kadrze kierowniczej (zagadnienia pozyskania, 
analizy, prezentacji, itd. danych, informacji  i wiedzy)  oraz użyteczności szeroko rozumianego interfejsu człowiek  -
komputer.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 otwartość na merytoryczną rozmowę oraz na podejmowanie prac naukowych;
 sumienność w realizacji zadań;
 mile widziane – nie jest to warunek konieczny - doświadczenie badawcze czy też zawodowe związane z 

planowanym obszarem pracy doktorskiej. 

Zdjęcie 

Kontakt: 

Email: helena.dudycz@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/helena_dudycz.html

Link do listy publikacji: wir.bg.ue.wroc.pl 

Katedra: Technologii 

Informacyjnych

Funkcje/Stanowisko: 

Kierownik Katedry 

Technologii 

Informacyjnych



dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Dyscyplina: w zakresie nauk o zarządzaniu/ekonomii
 Obszar: informatyka ekonomiczna; systemy informatyczne w zarządzaniu; nowoczesne technologie informacyjne 

(technologie inteligentne, zaawansowane bazy danych), zarządzanie wiedzą (w tym wartościowanie wiedzy oraz 
koncepcje tzw. wiedzy sieciowej), metody sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja wspomagająca zarządzanie 
wiedzą, doskonalenie dydaktyki w obszarze informatyki ekonomicznej),

 Dorobek obejmuje: ponad 200 publikacji (autorstwo, współautorstwo monografii, rozdziałów w podręcznikach i  
monografiach, artykuły)

 Realizowane projekty badawcze (najważniejsze):
 Dwuletni grant finansowany w ramach programu Erasmus+ (DIMBI – Developing the innovative

methodology of teaching Business Informatics” (2015-2017),
 Udział w projekcie współfinansowanym przez NCBiR w ramach ścieżki INOTECH w latach 2012-1014 nr 

INOTECH-K1/IN1/34/153437/NCBR/12 pt. „Inteligentny kokpit menedżerski (InKoM)”; projekt był 
realizowany przez konsorcjum zawarte przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i formę UNIT4 TETA BI 
Center sp. z o.o. przy współpracy z bankiem Credit Agricole Bank Polska S.A. (2012-2014),

 EULLearN – European University Life Long Learning Network 2006-2008,
 N\BIN-Net – Business Informatics in Common Europe 2005-2008

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Dyscyplina: w zakresie nauki o zarządzaniu lub w zakresie ekonomii,
 Problematyka związana z obszarem wymienionym powyżej – w szczególności wykorzystanie metod sztucznej 

inteligencji w zarządzaniu wiedzą, użyteczność nowych technologii w tworzeniu platformy biznesowej, 
wartościowanie wiedzy , przetwarzanie języka naturalnego – i jego użyteczność w biznesie.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Otwartość na merytoryczną dyskusję oraz aktywność w podejmowaniu zadań badawczych,
 Umiejętność formułowania  wniosków na podstawie dostępnej wiedzy,
 Biegłość w stosowaniu nowych technologii informacyjnych.

Kontakt: 

Email: mieczyslaw.owoc@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/mieczyslaw_owoc.html

Link do listy publikacji: wir.bg.ue.wroc.pl

Katedra Inteligencji 

Biznesowej w 

Zarządzaniu

Funkcje/Stanowisko:

Dyrektor Instytutu 

Informatyki Ekonomicznej

mailto:helena.dudycz@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/helena_dudycz.html


Prof. dr hab. Józef Dziechciarz

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Dyscyplina: w zakresie ekonomii
 Obszar:

 Ekonomia
 Ekonometria
 Gromadzenie i analiza danych społeczno-ekonomicznych
 Ekonometryczne modelowanie problemów społeczno-ekonomicznych
 Badania rynkowych i marketingowych
 Efektywność

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Ekonomia
 Gromadzenie i analiza danych społeczno-ekonomicznych
 Ekonometryczne modelowanie problemów społeczno-ekonomicznych
 Badania rynkowe i marketingowe
 Efektywność.
____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Determinacja,
 Wytrwałość.

Kontakt: 

Email: jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/jozef_dziechciarz.html

Link do listy publikacji: wir.bg.ue.wroc.pl

Katedra Ekonometrii i 

Badań Operacyjnych

Funkcje/Stanowisko:

Dyrektor Instytutu 

Zastosowań Matematyki

mailto:jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/helena_dudycz.html


Dr hab. Marek Kośny, prof. UE

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 ekonomia społeczna, 
 teoria opodatkowania,
 statystyka społeczno-ekonomiczna,
 bezpieczeństwo ekonomiczne,
 polityka rodzinna,
 teoria decyzji.

Dorobek obejmuje m.in. publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskej, współpracę
w międzynarodowych zespołach badawczych oraz doświadczenie w działalności doradczej w obszarze
polityki społecznej na poziomie regionalnym i krajowym.

Aktualnie realizowane projekty badawcze: 
• Zaradność polskich rodzin (grant NCN - OPUS)
• Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce
____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów – zagadnienia związane z:
 opodatkowaniem dochodów osób fizycznych,
 rozkładem dochodów, majątku, zamożności,
 instrumentarium polityki społecznej,
 wzrostem gospodarczym, nierównością, sprawiedliwością dystrybutywną,
 innymi problemami oceny realizowanych projektów polityki społecznej.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 kreatywność, ciekawość świata,
 zdolność analitycznego myślenia.

Kontakt: 

Email: marek.kosny@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marek_kosny.html

Link do listy publikacji: https://www.researchgate.net/profile/Marek_Kosny

Katedra Ekonometrii 

i Badań Operacyjnych

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny

mailto:marek.kosny@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marek_kosny.html
https://www.researchgate.net/profile/Marek_Kosny


Dr hab. inż. Radosław Rudek, prof. UE

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Dyscyplina: informatyka, nauki techniczne.

 Dorobek: ponad 90 publikacji, w tym 34 w czasopismach z listy JCR; ponad 470 cytowań oraz 
indeks Hirscha 12 (bez autocytowań, wg Web of Science); kierownik 5 grantów MNiSW i NCN, 
a także główny wykonawca w ponad 10 projektach finansowanych ze środków MNiSW, NCN, 
NCBiR i unijnych; recenzent w 36 czasopismach z JCR; redaktor tematyczny w czasopiśmie 
Applied Mathematical Modelling (z listy JCR).

 Zainteresowania badawcze:
optymalizacja kombinatoryczna, teoria złożoności obliczeniowej, harmonogramowanie, 
zarządzanie zasobami, projektowanie efektywnych algorytmów, metody metaheurystyczne, 
obliczenia równoległe CPU i GPU, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, 
optymalizacja produkcji, optymalizacja w transporcie, etc.

 Kierowane projekty badawcze (wybrane z ostatnich lat):
• Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w 

przedsiębiorstwach (OPUS NCN, 2017 - 2020);
• Złożoność obliczeniowa i algorytmy rozwiązania nowych problemów szeregowania 

zadań ze zmienną efektywnością procesorów (MNISW, 2015 – 2017).
____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

• Zastosowanie informatyki w zarządzaniu, ekonomii, produkcji i logistyce.
____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Zaangażowanie naukowe.
 Komunikatywność.
 Kreatywność.
 Dyspozycyjność.

Zdjęcie 

Kontakt: 

Email: radoslaw.rudek@ue.wroc.pl

Strona internetowa: www.radoslawrudek.pl

Katedra: Technologii 

Informacyjnych

Stanowisko: Profesor 

nadzwyczajny UE



Zapraszamy

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel.: 71 368 01 00
fax: 71 367 27 78
e-mail: kontakt@ue.wroc.pl  
www.ue.wroc.pl/wydzial_zif

Studia doktoranckie na Wydziale ZIF to szansa na rozwój!

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_zif

