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Promotor Tematyka seminarium 
Studia  

stacjonarne 
/limit osób/ 

Studia  
niestacjonarne 

/limit osób/ 

dr hab. inż.  
Agnieszka Becla,  
prof. UEW 

1. Funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy (mądrości). 

2. Koszty pozyskania i wykorzystania informacji. 
3. Nowa elektroniczna gospodarka, jej formy i sposoby 

funkcjonowania. 
4. Formy i sposoby funkcjonowania nielegalnej działalności 

gospodarczej. 
5. Sposoby pomiaru efektywności działalności gospodarczej. 
6. Globalizacja i globalne problemy ekonomiczne. 
7. Wybrane problemy współczesnej myśli ekonomicznej. 
8. Bariery gospodarowania. 

15 15 

dr hab. Marta Borda, 
prof. UEW 

1. Ubezpieczenia osobowe dla gospodarstw domowych  
i przedsiębiorstw. 

2. Rynek ubezpieczeń na życie. 
3. Analiza ryzyka w ubezpieczeniach na życie. 
4. Systemy emerytalne na tle współczesnych tendencji 

demograficznych. 
5. Polski system emerytalny - analiza i ocena zmian, produkty 

emerytalne. 

6. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako mechanizm 
finansowania opieki zdrowotnej. 

7. Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń. 

8 8 

dr Magdalena 
Bywalec 

1. Bankowość hipoteczna.. 
2. Ocena zdolności kredytowej MMSP. 
3. Sekurytyzacja. 
4. Efektywność finansowa banków. 
5. Bankowość elektroniczna. 
6. Źródła finansowania przedsiębiorstw. 
7. Finansowanie rynku nieruchomości. 

3 3 

dr Adam 
Czmuchowski 

1. Okres transformacji ustrojowej w Polsce przełomu lat 80/90-
tych wieku XX.  

2. Kształtowanie postaw społecznych wobec systemu 
totalitarnego w Polsce. 

3. Rola tożsamości narodowej i kulturowej w kształtowaniu 
świadomości społeczeństwa na Dolnym Śląsku po roku 1945. 

4. Powstanie i znaczenie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” dla przemian  
w Polsce.   

5. Zmiany w społeczeństwie, gospodarce i urbanistyce Dolnego 
Śląska po roku 1945. 

6. Rozwój urbanistyczny Wrocławia przed rokiem 1939. 
7. Znaczenie i skutki przewrotu przemysłowego (wiek XVIII/XIX) 

w Europie i na świecie. 
8. Dzieje Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Przemiany 

społeczne, kulturowe i urbanizacyjne Kielecczyzny. 
9. Prywatyzacja PGR-ów oraz ekonomiczne i społeczne skutki 

tego procesu.  
10. Wykorzystanie środków unijnych w dziedzinie kultury  

i ochrony zabytków. 

5 5 



dr hab. Zbigniew 
Dokurno, prof. UEW 

1. Modelowanie zrównoważonego rozwoju oraz zielonej 
gospodarki. 

2. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. 
3. Finansowanie zdrowia publicznego. 
4. Kapitał naturalny w działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw. 
5. Ortodoksyjna oraz heterodoksyjna myśl ekonomiczna. 
6. Gospodarowanie w obszarze zdrowia publicznego. 
7. Praktyczne problemy współczesnej makroekonomii. 
8. Endogeniczny wzrost gospodarczy. 
9. Innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy. 
10. Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego. 

10 0 

prof. dr hab. Józef 
Dziechciarz 

1. Fundusze europejskie: pozyskiwanie, wykorzystanie, rozliczanie. 
2. Wybrane problemy zarządzania marketingowego  

i zarządzania marketingiem. 
3. Badania rynkowe i marketingowe. Ilościowe zagadnienia  

w marketingu. 
4. Ilościowa analiza i modelowanie problemów ekonomicznych. 
5. Ilościowa analiza i modelowanie problemów 

makroekonomicznych i społecznych. 
6. Metody przygotowania i wspierania decyzji. 
7. Business elektroniczny. 

15 15 

dr Krystyna Gilga 1. Oświata i kształcenie w warunkach gospodarki rynkowej. 
2. Społeczne problemy rynku pracy i zatrudnienia.  
3. Zadania polityki społecznej wobec bezrobocia. 
4. Problemy ochrony zdrowia w Polsce.  
5. System ubezpieczeń społecznych. 
6. Wsparcie grup defaworyzowanych (niepełnosprawnych, ludzi 

starych, rodzin zagrożonych ubóstwem). 
7. Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki 

społecznej. 
8. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań i celów 

polityki społecznej. 
9. Problemy społeczne i sposoby ich ograniczania. 

0 5 

prof. dr hab. Andrzej 
Graczyk 

1. Rynki energii. 
2. Rynek w sferze ochrony środowiska i gospodarowania 

zasobami. 
3. Energetyka odnawialna, energetyka konwencjonalna. 
4. Współpraca międzynarodowa i transgraniczna w ochronie 

środowiska i gospodarowaniu energią. 
5. Polityka ekologiczna i polityka energetyczna a dostosowanie 

podmiotów do jej instrumentów. 
6. Finansowanie ochrony środowiska. 
7. Zarządzanie ochroną środowiska. 
8. Ekologiczna orientacja produkcji i konsumpcji. 
9. Inwestycje przedsiębiorstw, gospodarstw domowych  

i jednostek samorządu terytorialnego w sferze ochrony 
środowiska i gospodarowania energią. 

10. Gospodarowanie odpadami przez przedsiębiorstwa i gminy. 

15 0 

dr Ewa Gubernat 1. Bankowość korporacyjna. 
2. Wspołpraca banku z klientami. 
3. Produkty i usługi bankowe. 
4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 
5. Finansowanie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu 

terytorialnego. 
6. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia 

społecznego. 

5 5 



prof. dr hab.  
Krzysztof Jajuga 

1. Rynek finansowy i towarowy – instrumenty: akcje, obligacje, 
instrumenty pochodne, towary. 

2. Analiza instrumentów finansowych. 
3. Zarządzanie finansami i ryzykiem instytucji finansowych. 
4. Zarządzanie finansami i ryzykiem przedsiębiorstwa. 
5. Zarządzanie finansami i ryzykiem gospodarstwa domowego. 
6. Metody ilościowe w analizie zjawisk gospodarczych. 
7. Finanse behawioralne. 
8. Nowe technologie na rynku finansowym (Big Data, sztuczna 

inteligencja, blockchain). 
9. Nieruchomości – analiza, inwestowanie, finansowanie, 

zarządzanie ryzykiem. 
10. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. 

15 15 

dr Łukasz Jurek 1. Państwo opiekuńcze (welfare state): ewolucja, problemy  
i wyzwania. 

2. System zabezpieczenia społecznego: konstrukcja, problemy  
i wyzwania. 

3. Proces starzenia się ludności: aspekty ekonomiczno-
społeczne.  

4. Organizacja i finansowanie opieki nad osobami starszymi 
(niesamodzielnymi). 

5. System emerytalny w Polsce i na świecie.  
6. Polityka społeczna i problemy społeczne (ubóstwo, 

nierówności, bezrobocie, niepełnosprawność). 
7. Poziom i jakość życia osób starych. 
8. Zarządzanie wiekiem w gospodarce i przedsiębiorstwie. 
9. Ekonomia behawioralna i finanse behawioralne. 
10. Socjotechnika i psychomanipulacje w biznesie. 

5 5 

prof. dr hab. Jacek 
Karwowski 

1. Instrumenty (międzynarodowych) rynków pieniężnych  
i kapitałowych. 

2. Charakterystyka i wykorzystanie instrumentów rynku 
walutowego. 

3. Zastosowania instrumentów pochodnych. 
4. Finanse spółek. 
5. Podatki w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w obrocie 

międzynarodowym. 
6. Finanse islamskie. 
7. Kryzysy finansowe. 
8. Bankowość centralna i polityka pieniężna. 
9. Integracja walutowa. 
10. Bankowość komercyjna, w tym private banking. 

15 15 

dr Hanna Kociemska 1. Partnerstwo publiczno- prywatne. 
2. Nurty współczesnej ekonomii i finansów. 
3. Finansowanie rozwoju podmiotów publicznych i prywatnych, 

w tym emisja obligacji. 
4. Zarządzanie i finanse podmiotów leczniczych w Polsce i na 

świecie. 
5. Finanse islamskie. 
6. Finansowanie rozwoju społecznego i ograniczanie 

wykluczenia społecznego. 

5 0 

dr Joanna Koczar 1. Raportowanie finansowe i niefinansowe a potrzeby 
informacyjne interesariuszy. 

2. Zarządzanie organizacją a system informacyjny 
rachunkowości. 

3. Rachunkowość behawioralna (komunikacja, ludzie  
w organizacji a system informacyjny). 

5 5 



4. Wycena majątku w świetle prawa bilansowego  
i podatkowego. 

5. Analiza działalności przedsiębiorstw. 
6. Etyka rachunkowości a etyka biznesu. 
7. Rachunkowość w organizacjach non profit i sektorze finansów 

publicznych. 
8. Organizacja rachunkowości i ewidencji podatkowych  

w podmiotach gospodarczych. 

prof. dr hab.  
Adam Kopiński 

1. Finanse przedsiębiorstw. 
2. Wycena wartości przedsiębiorstwa (banków). 
3. Analiza finansowa przedsiębiorstw (banków). 
4. Ocena kondycji finansowej. 
5. Controlling i rachunkowość zarządcza. 
6. Zarządzanie finansami. 
7. Metody ilościowe wspomagane komputerowo w zarządzaniu 

finansami. 
8. Metody oceny efektywności inwestycji (w tym 

proekologicznych). 
9. Zarządzanie wartością. 
10. Symulacja i wariantowanie w planowaniu finansowym. 

15 15 

prof. dr hab. inż. 
Dorota Korenik 

1. Bankowość - różne problemy z zakresu działania banku  
i instytucji parabankowych, współpracy banku z klientami, 
produkty bankowe, ryzyko bankowe, formy bankowości i ich 
rozwój, etc. 

2. Pośrednictwo i doradztwo finansowe. 
3. Pieniądz, formy pieniądza i rozwój, systemy płatności. 
4. Różne usługi finansowe - funkcjonowanie, przemiany, 

wykorzystanie w działalności gospodarczej, samorządu 
terytorialnego, gospodarstw domowych. 

5. Finanse osobiste (gospodarstw domowych). 
6. Finanse samorządu terytorialnego - instrumenty finansowania 

w gospodarce samorządu terytorialnego. 
7. Instrumenty i struktury finansowania w działalności 

gospodarczej. 
8. Konkretne tematy ustalane są indywidualnie. 

15 15 

dr hab. Marek Kośny, 
prof. UEW 

1. Badania społeczne – analiza, interpretacja, wykorzystanie  
w działalności przedsiębiorstw i instytucji. Ocena jakości  
i wiarygodności danych ekonomicznych. 

2. Zachowania rynkowe i finanse gospodarstw domowych.  
3. Redystrybucja dochodu – system podatkowy i transfery. 

Sprawiedliwość redystrybucji i opodatkowania. 
4. Społeczne i gospodarcze skutki pandemii. 
5. Polityka rodzinna w Polsce i na świecie. 
6. Jakość i poziom życia.  
7. Ubóstwo, nierówności dochodowe i społeczne. 
8. Eksperymenty w ekonomii. 
9. Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 

projektami. 
10. Wykorzystanie metod ilościowych w ekonomii. 

10 0 

dr hab.  
Olga Kowalczyk,  
prof. UEW 

1. Nowe wyzwania polityki społeczno- gospodarczej. 
2. Finansowanie zadań samorządów - rola funduszy UE. 
3. Rola i zadania III sektora. 
4. Problemy migracji i emigracji. 
5. Polityka rodzinna. 
6. Polityka zabezpieczenia społecznego (w tym ubezpieczeń, 

ochrony zdrowia, systemu pomocy społecznej i rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnościami).  

10 14 



7. Polityka rynku pracy. 
8. Zagadnienia socjologiczne (globalizacja, motywacja, 

kierowanie, konflikt).  
9. Standardy UE.  
10. Temat własny. 

dr Patrycja  
Kowalczyk-Rólczyńska 

1. System emerytalny. Dodatkowe formy zabezpieczenia 
emerytalnego. 

2. Rynek ubezpieczeń życiowych, rynek ubezpieczeń 
majątkowych. 

3. Usługi finansowe (w tym bankowe, ubezpieczeniowe) dla 
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw. 

4. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych (konsumpcja, 
oszczędzanie, inwestowanie, kredytowanie, zarządzanie 
ryzykiem). 

5. Rynek nieruchomości (analiza rynku, finansowanie 
nieruchomości, inwestycje na rynku nieruchomości, ryzyko). 

6. Wycena nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. 
7. Rynek finansowy (instytucje, instrumenty, ryzyko). 
8. Ryzyko kredytowe i zarządzanie nim. 
9. Rynek bankowy (analiza rynku, instytucje, produkty). 
10. Inwestycje alternatywne. 

5 0 

dr hab. Paweł 
Kowalik, prof. UEW 

1. System i polityka finansowa państwa: system finansowy, 
polityka finansowa państwa (fiskalna i monetarna). Analiza 
dochodów i wydatków państwa. Deficyt i dług publiczny.  

2. Samorząd terytorialny: organizacja, konkurencyjność 
regionów. Analiza dochodów i wydatków jednostek 
samorządu terytorialnego. Budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. Zarządzanie rozwojem lokalnym  
i regionalnym. Zarządzanie miastem. Planowanie 
przestrzenne. Ekologiczne aspekty zadań samorządu 
terytorialnego.  

3. Polski i międzynarodowy rynek finansowy; światowy system 
finansowy – kierunki zmian. Międzynarodowe centra 
finansowe. Innowacje rynku finansowego dla gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw. Rynek finansowy obszaru euro. 
Analiza wybranych segmentów rynku finansowego np. 
fundusze inwestycyjne, fundusze venture capital.  

4. Fundusze unijne w Polsce lub analiza przypadków. 
5. Unia Europejska – organizacja – zarządzanie – polityki 

szczegółowe – budżet – perspektywa finansowa 2021-2027. 
6. Finanse międzynarodowe, finanse porównawcze i analityka 

gospodarcza – międzynarodowe transakcje ekonomiczne, 
sytuacja na rynku ropy naftowej, poszczególnych towarów 
(np. kawy, pszenicy); gospodarka kraju(ów) (np. amerykańska) 
rozpatrywana w międzynarodowej perspektywie 
porównawczej przy uwzględnieniu wybranych dziedzin np. 
zakresu ingerencji rządu w gospodarkę, polityki ekonomicznej 
kolejnych rządów, zasad funkcjonowania banku centralnego 
(dla USA – FED), zasad nadzoru korporacyjnego. 

7. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. 

15 15 

dr hab. Joanna 
Krupowicz, prof. UEW 

1. Metody ilościowe wykorzystywane do analizy  
i prognozowania sytuacji ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstwa. 

2. Wielowymiarowa analiza porównawcza dla oceny kondycji 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. 

3. Analiza i prognozowanie zjawisk gospodarczych. 

7 7 



4. Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych. 

5. Analiza, modelowanie i prognozowanie procesów 
demograficznych. 

dr hab. Adam Kubów, 
prof. UEW 

1. Usługi społeczne (np. ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
sportu, kultury, usługi społeczne dla ludzi starszych).  

2. Zadania społeczne samorządu terytorialnego i ich 
finansowanie.  

3. Aktywizacja zawodowa, np. osób z niepełnosprawnościami, 
absolwentów szkół wyższych, kobiet.  

4. Sytuacja mieszkaniowa (polityka mieszkaniowa i jej 
instrumenty).  

5. Polityka rodzinna z uwzględnieniem programów rządowych.  
6. Organizacje pozarządowe – rozwój, organizacja, 

finansowanie.  
7. Uwarunkowania poziomu życia ludności (np. podatki  

a poziom życia, poziom życia ludzi starszych, świadczenia 
rodzinne a poziom życia). 

8. System emerytalny jako element zabezpieczenia społecznego.  
9. Postawy i zachowania klientów wobec nowych produktów 

bankowych.  
10. Problemy społeczne w zakładzie pracy (szkolenia, społeczno-

ekonomiczne aspekty motywacji, system oceniania). 

15 15 

dr hab.  
Ireneusz Kuropka, 
prof. UEW 

1. Prognozowanie popytu na produkty instytucji finansowych. 
2. Analiza i prognozowanie zjawisk makroekonomicznych. 
3. Analiza techniczna i fundamentalna. 
4. Budowa ratingów instytucji finansowych, branż. 
5. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej firmy. 
6. Prognozowanie zagrożenia upadłością. 
7. Modelowanie i prognozowanie sprzedaży. 
8. Dobrobyt, warunki i poziom życia. 
9. Analiza budżetów gospodarstw domowych. 

15 15 

dr hab.  
Katarzyna Kuziak, 
prof. UEW 

1. Analiza i wycena akcji/ instrumentów dłużnych/ 
instrumentów pochodnych. 

2. Analiza i zarządzanie portfelem. 
3. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa/ zarządzanie ryzykiem 

instytucji finansowej. 
4. Modele prognozowania bankructwa. 
5. Analiza stóp zwrotu akcji, indeksów, kursów walutowych, stóp 

procentowych. 
6. Testowanie hipotez rynku efektywnego. 
7. Ocena inwestycji finansowych/ alternatywnych/ 

odpowiedzialnych społecznie. 

10 0 

dr hab.  
Ilona Kwiecień,  
prof. UEW 

1. Ubezpieczenia przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem. 
2. Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe. 
3. Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, za produkt 

niebezpieczny. 
4. Ubezpieczenia społeczne i emerytalne. 
5. Ubezpieczenia finansowe, gwarancje, bankassurance. 
6. Ubezpieczenia w finansach osobistych, behawioralne aspekty 

ubezpieczeń. 
7. Rynek ubezpieczeń, marketing w ubezpieczeniach. 
8. Nowe technologie w ubezpieczeniach, insurtech.  
9. Likwidacja i wycena szkód. 
10. Regulacje rynku finansowego, compliance. 

 

5 5 



dr Ewa Łosiewicz-
Dniestrzańska 

1. Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności 
finansowej.  

2. Płynność sektora bankowego. 
3. Rezerwy banków. 
4. Etyka w działalności instytucji finansowych. 
5. Ochrona interesu klienta banku. 
6. Ryzyko braku zgodności (Compliance) w banku. 
7. Działalność operacyjna banków. 
8. Polska a strefa euro. 

2 2 

prof. dr hab.  
Janusz Łyko 

1. Problematyka grupowego wyboru. 
2. Sprawiedliwa dystrybucja korzyści i należności. 
3. Inflacja i pomiar inflacji. 
4. Bezrobocie i pomiar bezrobocia. 
5. Modele ekonometryczne. 
6. Teoria pomiaru i indeksy giełdowe. 

15 15 

dr hab. inż.  
Edyta Mazurek,  
prof. UEW 

1. Statystyczna analiza problemów społeczno-ekonomicznych. 
2. Jakość i poziom życia. 
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych - analiza statystyczna. 

5 5 

prof. dr hab.  
Leszek Patrzałek 

1. Finanse instytucji sektora finansów publicznych. 
2. System budżetowy. 
3. Podatki jako instrument polityki społeczno-gospodarczej. 
4. Wydatki i dochody sektora publicznego w Polsce na tle krajów 

Unii Europejskiej. 
5. Instrumenty zaciągania długu publicznego. Deficyt i dług 

publiczny w państwach Unii Europejskiej. 
6. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 
7. Czynniki oddziałujące na stabilność fiskalną jednostek 

samorządu terytorialnego. 
8. Dochody podatkowe i polityka podatkowa  jednostek 

samorządu terytorialnego. 
9. Fundusze unijne i wydatki budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego jako instrumenty  wspierania rozwoju miast  
i regionów. 

10. Zadłużenie miast, regionów. Zarządzanie długiem jednostki 
samorządu terytorialnego. 

15 15 

dr hab.  
Radosław Pietrzyk, 
prof. UEW 

1. Rynek finansowy. 
2. Zarządzanie ryzykiem rynkowym. 
3. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. 
4. Analiza i wycena instrumentów finansowych. 
5. Finanse osobiste. 
6. Portfel gospodarstw domowych. 
7. Płynność rynków kryptowalut. 

10 5 

dr hab.  
Krzysztof Piontek, 
prof. UEW 

1. Metody i narzędzia analizy rynków finansowych. 
2. Analiza i prognozowanie danych finansowych. 
3. Analiza i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, 

instrumenty pochodne). 
4. Analiza i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. 
5. Zarządzanie ryzykiem finansowym (pomiar, zabezpieczanie, 

testowanie wsteczne modeli). 
6. Strategie i decyzje inwestycyjne na rynkach finansowych. 
7. Ryzyko modelu w zagadnieniach finansowych. 
8. Metody sztucznej inteligencji i biga data w zagadnieniach 

finansowych. 
9. Wykorzystanie narzędzi R i Python w analizie rynków 

finansowych. 
10. Wykorzystanie metod symulacyjnych w finansach. 

 

15 0 



dr Paweł Porcenaluk 1. Finanse behawioralne. 
2. Instrumenty finansowe - analiza i wycena. 
3. Portfel inwestycyjny - analiza i zarządzanie. 
4. Strategie i decyzje inwestycyjne na rynku finansowym. 
5. Analiza techniczna na rynku finansowym. 

5 0 

dr hab.  
Bogusław Półtorak, 
prof. UEW 

1. Produkty i usługi bankowe. 
2. Rynki finansowe i wtórne rynki kredytowe. 
3. Finanse banków i kas oszczędnościowo-kredytowych. 
4. Doradztwo i pośrednictwo finansowe, fintech i lendtech. 
5. Bankowość hipoteczna. 
6. Bankowość korporacyjna i inwestycyjna. 
7. Fundusze rozwoju i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. 
8. Kredyty mieszkaniowe. 
9. Rynki nieruchomości i inwestowanie w nieruchomości. 
10. Zarządzanie wierzytelnościami, windykacja, sekurytyzacja.  

14 14 

dr Paweł Prędkiewicz 1. Finanse opieki zdrowotnej. 
2. Efektywność inwestycji 
3. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwach. 
4. Analiza finansowa. 
5. Wycena przedsiębiorstw. 
6. Rynki finansowe. 
7. Analiza techniczna. 
8. Ekonofizyka. 

5 0 

dr  
Katarzyna Prędkiewicz 

1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa  
z uwzględnieniem specyfiki branżowej. 

2. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych, analiza ryzyka. 
3. Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej 

przedsiębiorstw. 
4. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwach. 
5. Podatki w przedsiębiorstwie. 
6. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw. 
7. Wycena przedsiębiorstwa. 
8. Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa. 
9. Innowacje – źródła, metodologia oceny, zarządzanie, 

finansowanie.  
10. Zarządzanie kryzysowe i restrukturyzacja przedsiębiorstw.  

5 0 

dr Michał Ptak 1. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska  
i energetyki odnawialnej. 

2. Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska - opłaty  
i podatki ekologiczne. 

5 0 

dr hab.  
Bożena Ryszawska, 
prof. UEW 

1. Rola sektora finansów publicznych w zapobieganiu zmianom 
klimatu. 

2. Publiczne źródła finansowania zrównoważonego rozwoju. 
3. Ekologiczne podatki i ich rola we wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju. 
4. Giełdowe indeksy społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw. 
5. Kryzys pandemiczny a kryzys klimatyczny - podobieństwa  

i skutki dla gospodarki. 
6. Ryzyko klimatyczne w działalności firm. 
7. Zrównoważony rozwój lokalny i jego finansowanie (przykład 

gminy, powiatu lub województwa). 
8. Koszty zmian klimaty i korzyści z jego ochrony. 
9. Europejski Zielony Ład  - priorytety strategii  i ich 

finansowanie. 
10. Finanse dla klimatu, zielone finanse - nowe instrumenty 

zielonej transformacji. 

10 10 



dr Rafał Siedlecki 1. Ocena opłacalności i zarządzanie projektami inwestycyjnymi 
przedsiębiorstw. 

2. Analiza struktury kapitału przedsiębiorstw. 
3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. 
4. Analiza finansowa przedsiębiorstw i szpitali. 
5. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstw. 
6. Planowanie finansowe. 
7. Prognozowanie ostrzegawcze w przedsiębiorstwach. 
8. Zarządzanie finansami szpitali. 
9. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. 
10. Analiza cykli gospodarczych. 

5 5 

dr Katarzyna 
Sipurzyńska -Rudnicka 

1. Sytuacja na lokalnych, regionalnych i krajowych rynkach pracy  
oraz jej uwarunkowania. 

2. Aktywność zawodowa (zatrudnienie oraz bezrobocie) różnych 
grup ludności, np. młodzieży, kobiet, niepełnosprawnych itp.  

3. Polityka państwa na rynku pracy. Programy oraz instrumenty 
promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 

4. Kształcenie zawodowe i polityka edukacyjna wobec wyzwań 
gospodarki i współczesnego rynku pracy. 

5. Problemy polityki socjalnej i zabezpieczenia społecznego 
(ubezpieczenia społeczne, zabezpieczenie emerytalne, pomoc 
społeczna, opieka zdrowotna, rehabilitacja niepełnosprawnych, 
świadczenia rodzinne, przeciwdziałanie ubóstwu). 

5 5 

dr hab.  
Tomasz Słoński,  
prof. UEW 

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: wycena aktywów 
materialnych (inwestycje rzeczowe) i niematerialnych (znaki 
towarowe, marka itp.), wycena przedsiębiorstw (dochodowe, 
opcyjnie, porównawcze) poprzedzona analizą fundamentalną, 
analiza fuzji i przejęć przedsiębiorstw, analiza finansowa  
w oparciu o benchmark (np. zarządzanie płynnością 
finansową przedsiębiorstw). 

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 
3. Analiza akcji z perspektywy rynku finansowego (analiza 

płynności akcji, premie i dyskonta w wycenie). 
4. Finanse przedsiębiorstwa międzynarodowego (projektowanie 

ekspansji międzynarodowej, analiza stanu równowagi na rynku 
walutowym, strategie zabezpieczające na rynku walutowym, 
ocena inwestycji rzeczowych na rynku międzynarodowym, 
finansowanie przedsiębiorstwa międzynarodowego). 

10 10 

dr hab. Joanna 
Szczepaniak-Sienniak, 
prof. UEW 

1. Reformy i współczesne wyzwania zabezpieczenia społecznego 
w zakresie pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, z 
tytułu macierzyństwa/rodzicielstwa, ochrony zdrowia. 

2. Instrumenty finansowego zabezpieczenia rodziny w Polsce i 
innych krajach – aspekty porównawcze. 

3. Systemy emerytalne w Polsce i innych krajach. 
4. Finansowanie polityki społecznej, w tym polityk 

szczegółowych: polityki rynku pracy (wobec kobiet, osób 
młodych i in. grup), polityki rodzinnej, polityki wobec 
wykluczenia społecznego, polityki wobec ubóstwa.  

5. Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) – warunki 
rozwoju, studia przypadków w Polsce i innych krajach. 

6. Ekonomia społeczna (warunki rozwoju i funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych). 

7. Kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego. 

15 15 

dr Aleksandra Szpulak 8. Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
9. Zarządzanie kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie. 
10. Modelowanie i prognozowanie zmiennych i zjawisk 

finansowych przedsiębiorstwa. 

3 3 



11. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. 
12. Badania empiryczne w obszarze finansów przedsiębiorstw  

z wykorzystaniem metod ilościowych: badanie cech 
wskaźników i zmiennych finansowych, analizy 
międzysektorowe i międzynarodowe. 

dr hab.  
Andrzej Sztando,  
prof. UEW 

1. Działalność gmin, powiatów i województw oraz ich jednostek  
i spółek. 

2. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych przez gminy, 
powiaty i województwa oraz ich jednostki i spółki. 

3. Strategie oraz inne plany rozwoju gmin, powiatów  
i województw, a także ich wdrażanie. 

4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz ich 
jednostek i spółek. 

5. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw przez gminy, powiaty  
i województwa. 

6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego  
z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi  
i administracją państwową. 

7. Gospodarowanie i obrót nieruchomościami przedsiębiorstw, 
osób fizycznych oraz podmiotów publicznych. 

8. Prawne, finansowe i rynkowe aspekty gospodarki przestrzennej. 
9. Nowoczesne idee smart city, rozwoju lokalnego, globalizacji, 

glokalizacji. 
10. Społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki pandemii 

COVID-19 oraz działalność władz publicznych z nimi związana. 

15 15 

dr hab. Jacek Uchman, 
prof. UEW 

1. Finansowanie przedsiębiorstw. 
2. Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej determinanty. 
3. Polityka dywidend i podział zysku spółek kapitałowych. 
4. Krótkookresowe decyzje finansowe przedsiębiorstw. 
5. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. 
6. Analiza sprawozdań fiansowych przedsiębiorstw. 
7. Podatki dochodowe. 
8. Dochody z działalności gosppodarczej i ich opodatkowanie. 
9. Podatki obrotowe, VAT, akcyza. 
10. VAT a przedsiębiorstwo. 
11. Opodatkowanie transferów środków pieniężnych w skali 

międzynarodowej. 

14 14 

dr hab.  
Dariusz Wawrzyniak,  
prof. UEW 

1. Bankowość (bankowość centralna, system bankowy, sieć 
bezpieczeństwa finansowego, rynek produktów i usług 
bankowych, bankowość elektroniczna). 

2. Technologie informatyczne w finansach (teoria i praktyka, 
wpływ innowacji na system finansowy). 

3. Ryzyko informatyczne (zarządzanie, strategie, metody 
szacowania, modelowanie). 

15 0 

dr hab.  
Maria Węgrzyn,  
prof. UEW 

1. Produkty i usługi finansowe. 
2. Ubezpieczenia gospodarcze i na życie. 
3. Umowy ubezpieczeniowe, ocena atrakcyjności produktów 

ubezpieczeniowych. 
4. Bancassurance. 
5. Ubezpieczenia społeczne w systemie zabezpieczenia 

społecznego; filary systemu. 
6. Ekonomika i finansowanie systemu ochrony zdrowia. 
7. Pozyskiwanie funduszy dla  firm  (w tym pozyskiwanie 

funduszy z Unii Europejskiej). 
8. Finanse jednostek samorządu terytorialnego, zadania. 
9. Zarządzanie finansami firm, ocena efektywności 

podejmowanych działań. 

15 15 



10. Finanse publiczne. 

dr hab. Justyna 
Zabawa, prof. UEW 

1. Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju współczesnego 
sektora bankowego. 

2. Usługi finansowe dla osób fizycznych i prawnych. 
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social 

Responsibility) w funkcjonowaniu instytucji finansowych oraz 
przedsiębiorstw. 

4. Raportowanie niefinansowe. 
5. Bankowość ekologiczna. 
6. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych. 
7. Finansowanie inwestycji proekologicznych. 
8. Polityka pieniężna (instrumenty polityki pieniężnej). 
9. Uwarunkowania funkcjonowania strefy euro oraz jej 

perspektywy rozwoju. 

5 5 

 


