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Promotor Tematyka seminarium 
Studia  

stacjonarne 
/limit osób/ 

Studia  
niestacjonarne 

/limit osób/ 
dr Krzysztof Biegun 1. Finansowanie rozwoju start-upów. 

2. Rynki finansowe w UE (w tym: unia bankowa, unia rynków 
kapitałowych). 

3. Rola banku centralnego we współczesnej gospodarce - 
polityka pieniężna i kursowa. 

4. Instrumenty zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. 
5. Inwestycje na rynkach finansowych - strategie i instrumenty. 
6. Strategie i narzędzia spekulacji na rynku Forex. 
7. Fundusze unijne i efektywność ich wykorzystywania. 
8. Kryzysy gospodarcze i programy antykryzysowe. 

5 0 

dr Iwona Dittmann 1. Finanse osobiste. 
2. Fundusze inwestycyjne. 
3. Rynek nieruchomości - analiza, inwestowanie, ryzyko, 

finansowanie. 
4. Bankowość hipoteczna. 

0 5 

dr Ilona Fałat - 
Kilijańska 

1. Finanse międzynarodowe (kursy walutowe, instrumenty 
pochodne, hedging, spekulacja, arbitraż). 

2. Finanse przedsiębiorstw. 
3. Inwestycje alternatywne. 
4. Rynki finansowe. 
5. Fundusze inwestycyjne. 

5 0 

dr Małgorzata 
Gałecka 

1. Finanse publiczne. 
2. Finanse UE. 
3. Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego. 
4. Efektywność wydatków publicznych. 

5 0 

dr Ewa Gubernat 1. Bankowość korporacyjna. 
2. Współpraca 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. 

15 15 

dr inż. Dominika 
Hadro 

1. Struktura i koszt kapitału. 
2. Kształtowanie się stóp zwrotu akcji w krótkim i długim okresie 

czasu. 
3. Przejrzystość informacyjna i relacje inwestorskie spółek 

giełdowych (w tym z wykorzystaniem metod analizy tekstu). 
4. Polityka dywidend. 
5. Analiza finansowa. 
6. Ład korporacyjny spółek giełdowych. 
7. Alternatywne Systemu Obrotu. 

0 15 

prof. dr hab. Jacek 
Karwowski 

1. Instrumenty (międzynarodowych) rynków pieniężnych  
i kapitałowych. 

2. Charakterystyka i wykorzystanie instrumentów rynku 
walutowego. 

3. Finanse spółek. 
4. Podatki w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w obrocie 

międzynarodowym. 

14 14 



5. Bankowość komercyjna, w tym private banking. 
6. Centra finansowe offshore. 
7. Finanse islamskie. 
8. Pranie brudnych pieniędzy – zjawisko i przeciwdziałanie. 
9. Budżet; nadwyżki i deficyty budżetowe. 
10. Instrumenty popierania eksportu. 

dr Michał Kisiel 1. Bankowość detaliczna - produkty, ewolucja, strategie 
konkurencyjne. 

2. Systemy płatności - instrumenty płatnicze, systemy 
rozliczeniowe, kryptowaluty. 

3. Nowoczesne technologie w sektorze finansowym - innowacje 
produktowe, bankowość elektroniczna, sektor fintech. 

4. Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych - 
ochrona konsumentów, zarządzanie finansami osobistymi, 
psychologiczne aspekty zjawisk finansowych. 

5. Pośrednictwo i doradztwo finansowe, podmioty niebankowe 
na rynku usług finansowych (instytucje pożyczkowe, 
consumer finance). 

5 5 

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 

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. Olga 
Kowalczyk, prof. UEW 

1. Problemy społeczne w skali makro i mikro. 
2. Zagadnienia dotyczące zabezpieczenia społecznego. 
3. Trzeci sektor i jego rola.  
4. Polityka demograficzna i rodzinna (problematyka gender). 
5. Problemy migracyjne. 
6. Samorząd i jego zadania. 
7. Standardy społeczne UE.  
8. Fundusze UE i ich wykorzystywanie. 
9. Zagadnienia socjologiczne ( np.motywacja, style 

kierowania,konflikty w miejscu pracy). 

10 14 

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. 

10 14 



3. Mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa a kondycja 
finansowa firmy. 

4. Sytuacja finansowa 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. Kondycja ekonomiczno-finansowa firmy. 
6. Prognozowanie zagrożenia upadłością. 
7. Modelowanie i prognozowanie sprzedaży. 
8. Dobrobyt, warunki i poziom życia. 
9. Budżety gospodarstw domowych. 

15 0 

prof. dr hab. Leszek 
Patrzałek 

1. Finanse instytucji sektora finansów publicznych. 
2. System podatkowy w Polsce. 
3. Podatki jako instrument polityki społeczno-gospodarczej. 
4. Fundusze Unii Europejskiej. 
5. Wydatki publiczne jako instrument polityki fiskalnej. 
6. Deficyt budżetowy i dług publiczny. 
7. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 
8. Zróżnicowanie dochodów podatkowych gmin, powiatów, 

województw. 
9. Transfery przekazywane do budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 
10. Mechanizmy i instrumenty wyrównywania nierówności 

fiskalnych w samorządzie terytorialnym. 

14 14 

dr Marek Pauka 1. Polityka dywidend w spółkach giełdowych. 
2. Źródła finansowania przedsiębiorstw. 
3. Narzędzia analizy fundamentalnej. 
4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych. 
5. Fundusze inwestycyjne - stopy zwrotu, strategie inwestycyjne. 
6. Analiza tekstu w sprawozdaniach finansowych (np. listy do 

akcjonariuszy). 
7. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie. 
8. Rynek obligacji korporacyjnych jako źródło finansowania 

przedsiębiorstw. 

5 0 



dr Dariusz Porębski 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (wartość, analiza, 
koszty, controlling, karty wyników KPI). 

2. Finansowe skutki decyzji marketingowych. 
3. Controlling w podmiotach gospodarczych. 
4. Kryteria oceny efektywności przedsiębiorstw i organizacji. 
5. Zrównoważona Karta Wyników - zastosowanie w podmiotach 

gospodarczych. 
6. Zarządzanie finansami - mapy strategiczne organizacji 

podmiotów gospodarczych.  
7. Zarządzanie nieruchomościami. Wycena nieruchomości, 

doradztwo finansowe i inwestycyjne, zakup nieruchomości  
(w tym budownictwo, kosztorysy, kredyt, reinwestowanie). 

8. Zarządzanie nieruchomościami - skutki i efektywność 
finansowa. Decyzje finansowe na rynku nieruchomości. 

9. Ubezpieczenia gospodarcze. Analiza potrzeb klienta  
w poszukiwaniu produktu ubezpieczenia życia lub majątku. 

10. Ubezpieczenia gospodarcze. Wielowymiarowa ocena 
finansowa zakładów ubezpieczeń. 

15 15 

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. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwach. 
3. Efektywność inwestycji. 
4. Analiza finansowa. 
5. Wycena przedsiębiorstw. 
6. Analiza techniczna. 
7. Rynki finansowe. 

5 0 

dr Katarzyna 
Prędkiewicz 

1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa  
z uwzględnieniem specyfiki branżowej. 

2. Ocena efektywności inwestycji. 
3. Finansowanie podmiotów gospodarczych. 
4. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwach. 
5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 
6. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw.  
7. Wycena przedsiębiorstwa. 

15 0 

dr Katarzyna Smolny 1. Finanse publiczne. 
2. Bankowość. 
3. Podatki. 
4. Finanse samorządowe. 
5. Finanse jednostek kultury. 

5 0 

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 

15 15 



młodych i in. grup), polityki rodzinnej, polityki wobec 
wykluczenia społecznego, polityki wobec ubóstwa i in.  

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. 
dr hab. Jacek Uchman, 
prof. UEW 

1. Finansowanie przedsiębiorstw. 
2. Struktura kapitału przedsiębiorstwa. 
3. Polityka dywidend spółek kapitałowych. 
4. Krótkookresowe decyzje finansowe przedsiębiorstw. 
5. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. 
6. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. 
7. Podatki dochodowe. 
8. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej. 
9. Podatki obrotowe. 
10. VAT a przedsiębiorstwo. 
11. Opodatkowanie transferów dochodów w skali 

międzynarodowej. 

14 14 

dr Agnieszka 
Werwińska 

1. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. 
2. Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego 

(dochody podatkowe, dochody transferowe, zobowiązania). 
3. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego. 
4. Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu 

terytorialnego. 
5. Dług jednostek samorządu terytorialnego. 
6. Budżet jednostki samorządu terytorialnego. 
7. Budżetowanie zadaniowe. 
8. Planowanie inwestycyjne. 

0 5 

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. 
10. Finanse publiczne. 

15 15 

 


