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Zakres tematyczny seminarium studia stacjonarne 

Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

 Badanie funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz struktur rynkowych –

konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

 Badanie otoczenia rynków i wpływ jego elementów na funkcjonowanie samych rynków.

 Przepływy zasobowo-finansowe na rynkach (w tym finansowych) i w gospodarce.

 Wykorzystanie zasobów (kapitałów) ekonomicznych w gospodarce.

 Funkcjonowanie rynków i podmiotów gospodarczych oraz polityk ekonomicznych w

warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (gospodarki opartej

na mądrości).

 Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki i jej elementów składowych.

 Wykorzystanie dorobku teorii ekonomii do badania typowych i nietypowych zjawisk

gospodarczych.

 Zalety i wady analizy temporalnej (czasowej) i przestrzennej.

 Problemy i wyzwania gospodarki globalnej.

 Cykliczność rozwoju gospodarki i jej przyczyny.

 Nowe zjawiska gospodarcze i ich geneza.

 Problemy rozwoju myśli ekonomicznej.

 Wyzwania współczesnej myśli ekonomicznej. Liberalizm i interwencjonizm ekonomiczny.

 Inne, indywidualnie określone zagadnienia gospodarcze.
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Zakres tematyczny seminarium studia stacjonarne

Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR

• Rola państwa we współczesnej gospodarce: 
regulacja publiczna, polityka 
makroekonomiczna, polityka strukturalna

• Nowe kierunki i tendencje w rozwoju 
współczesnej ekonomii (nowa ekonomia 
instytucjonalna, nurt behawioralny)

• Teoria wzrostu endogenicznego (nauka, postęp 
technologiczny i edukacja jako czynniki 
współczesnego rozwoju)

• Ekologiczne uwarunkowania i skutki 
międzynarodowych stosunków gospodarczych

• Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju-
możliwości wdrażania na różnych poziomach: 
lokalnym, regionalnym, krajowym, globalnym 

• Polityka i program zrównoważonego rozwoju w 
funkcjonowaniu UE
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Zakres tematyczny seminarium studia stacjonarne 

Prof. dr hab. Andrzej GRACZYK

• Rynki energii
• Rynek w sferze ochrony środowiska i gospodarowania 

zasobami
• Energetyka odnawialna, energetyka konwencjonalna
• Współpraca międzynarodowa i transgraniczna w ochronie 

środowiska i gospodarowaniu energią
• Polityka ekologiczna i polityka energetyczna a 

dostosowanie podmiotów do jej instrumentów
• Finansowanie ochrony środowiska
• Zarządzanie ochroną środowiska
• Ekologiczna orientacja produkcji i konsumpcji
• Inwestycje przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i 

jednostek samorządu terytorialnego w sferze ochrony 
środowiska i gospodarowania energią

• Gospodarowanie odpadami przez przedsiębiorstwa i gminy
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Zakres tematyczny seminarium studia stacjonarne

Prof. dr hab. Jerzy RYMARCZYK

• Krajowe i zagraniczne rynki dóbr, usług, pracy, kapitału

• Polityka ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

• Pozycja konkurencyjna wybranych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych

• Strategie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, na wybranych przykładach

• Instytucje otoczenia biznesu (Ośrodki przedsiębiorczości, Ośrodki innowacyjne,

Instytucje finansowe)

• Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ na rozwój regionów w Polsce

• Raje podatkowe i proceder prania „brudnych” pieniędzy w wybranych krajach

• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i w wybranych krajach świata

• Międzynarodowa wymiana handlowa między krajami i regionami świata

• Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach UE

• Kulturowe uwarunkowania negocjacji na wybranych rynkach międzynarodowych

• Ekonomiczne mechanizmy i perspektywy funkcjonowania UE i strefy euro

• Kryzysy ekonomiczne w świecie i metody ich przezwyciężania
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Zakres tematyczny seminarium  studia stacjonarne

Dr hab. Bożena BORKOWSKA, prof. UE

• Wykorzystanie asymetrii informacji na rynkach typu credence goods
(np. suplementów diety, usług medycznych, usług finansowych)

• Fuzje i przejęcia z perspektywy kosztów transakcyjnych.
• Działalność w rajach podatkowych jako forma przedsiębiorczości 

nieproduktywnej
• Oportunizm w działalności marketingowej przedsiębiorstw
• Przesłanki i skutki państwowej regulacji rynków demerits goods (gier 

hazardowych, papierosów, narkotyków, napojów alkoholowych)
• Prawo patentowe a działania trolli patentowych 
• Przesłanki i skutki kontraktów niekompletnych w zamówieniach 

publicznych, np. na budowę autostrad
• Kontrakty niekompletne w umowach międzynarodowych, np. CETA
• Promowanie i ochrona konkurencji na wybranym rynku np.  usług 

telekomunikacji, gazu w Polsce (w Unii Europejskiej)
• Państwowa regulacja  lokalnych monopoli naturalnych np. dostawców 

wody , energii elektrycznej
• Regulacja rynków a działania grup interesu, np. w związku z tzw. 

problemem frankowiczów, wejściem na rynek Ubera
• Praktyki ograniczające konkurencję - przesłanki , formy, skutki
• Zakres i formy konkurencji na wybranych rynkach, ochrona konkurencji
• Ochrona praw konsumenta na wybranym rynku
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Zakres tematyczny seminarium studia stacjonarne 

Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE

• Aplikacyjne problemy zrównoważonego rozwoju w skali 
międzynarodowej lub makroekonomicznej i lokalnej.

• Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka we Wrocławiu.
• Zrównoważony rozwój wybranych sektorów gospodarki (rolnictwa, 

transportu, energetyki, turystyki etc.). 
• Międzynarodowe nierówności rozwoju gospodarczego (zróżnicowania 

rozwoju wybranych państw w głównych podsystemach gospodarki 
światowej, luka rozwojowa, uwarunkowania, przyczyny i konsekwencje).

• Formułowanie i wdrażanie polityki rozwoju wybranych państw.
• Współczesna polityka rozwojowa w skali globalnej i makroekonomicznej.
• Społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju gospodarczego.
• Światowy kryzys ekonomiczny w kontekście zmian polityki rozwoju.
• Problemy rozwojowe krajów zacofanych.
• Globalne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego. 
• Skuteczność i efektywność wdrażania funduszy strukturalnych UE w 

ochronie środowiska. 
• Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce.
• Ochrona środowiska w rolnictwie polskim.
• Skuteczność i efektywność wdrażania w Polsce unijnych programów 

rozwoju obszarów wiejskich.
• Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w UE.
• Rynki produktów ekologicznych.
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