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Promotor Tematyka seminarium 
Studia  

stacjonarne 
/limit osób/ 

Studia  
niestacjonarne 

/limit osób/ 

dr hab.  
Piotr Bednarek,  
prof. UEW 

1. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie (np. wybór kluczy 
rozliczeniowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów  
i przychodów, kalkulacja usług i wyrobów, analiza kosztów 
logistyki, jakości, działań). 

2. Rachunkowość zarządcza (np. segmentowy rachunek 
wyników, ustalanie cen, rachunek kosztów działań, rachunek 
kosztów jakości, próg rentowności, rachunek efektywności 
decyzji długookresowych). 

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (np. rentowności, 
płynności, zadłużenia) oraz ocena efektywności projektów 
finansowanych z funduszy UE.  

4. Pomiar efektywności i skuteczności procesów operacyjnych  
i wspomagających (np. kształcenia, ochrony zdrowia, 
programu ochrony przeciwpożarowej, obsługi finansowo- 
księgowej, audytu wewnętrznego, itp.). 

5. Controlling w przedsiębiorstwach i administracji publicznej 
(np. planowanie strategiczne, budżetowanie, pomiar i ocena 
dokonań, wynagradzanie dokonań kierowniczych, kultura 
organizacyjna i narodowa). 

6. Audyt wewnętrzny (np. zadania zapewniające a zadania 
doradcze, niezależność audytu wewnętrznego, planowanie 
roczne i wykonywanie zadań audytowych, analiza ryzyka  
w audycie wewnętrznym, metody statystyczne w audycie 
wewnętrznym, metodyka audytu i dokumentacja robocza, 
komunikowanie wyników audytu, efektywność i skuteczność 
audytu wewnętrznego, wartość dodana audytu 
wewnętrznego, jakość audytu wewnętrznego, zarządzanie 
komórką audytu wewnętrznego). 

15 15 

dr Agnieszka Bem 1. Finanse w ochronie zdrowia (ekonomika zdrowia) - systemy 
finansowania świadczeń, zarządzanie finansami w jednostkach 
ochrony zdrowia, ocena i finansowanie projektów 
inwestycyjnych w ochronie zdrowia. 

2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - źródła 
finansowania, ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie 
kapitałem obrotowym. 

3. Finanse publiczne - wzrost i rozwój gospodarczy, deficyt 
budżetowy i dług publiczny, zarządzanie finansami  
i efektywność gospodarowania w sektorze publicznym, ocena 
projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym  
z uwzględnieniem problemów wyceny efektów zewnętrznych, 
opodatkowanie (systemy, granice opodatkowania, wpływ na 
gospodarkę), finansowanie oświaty, nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

4. Finanse samorządowe - finansowanie działalności samorządu: 
podatki i opłaty lokalne, równowaga finansowa budżetów 
samorządów i finansowanie deficytu, partnerstwo publiczno-
prywatne w inwestycjach komunalnych, współpraca w 
ramach euroregionów. 

15 15 



5. Finanse międzynarodowe - globalizacja gospodarki światowej, 
główne podmioty finansów międzynarodowych (m.in. MFW), 
kryzysy finansowe, kursy walutowe w transakcjach 
ekonomicznych, teorie kursów walutowych, międzynarodowe 
rynki finansowe. 

6. Handel i rozliczenia międzynarodowe - teoria wymiany 
międzynarodowej, rozliczenia międzynarodowe – 
zastosowanie w transakcjach handlu zagranicznego, bariery 
wymiany międzynarodowej. 

dr hab. inż.  
Michał Biernacki, 
prof. UEW 

1. Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw. 
2. Rachunek kosztów, kalkulacja kosztów, nowoczesne rachunki 

kosztów. 
3. Sprawozdawczość finansowa. 
4. Koszty logistyki, rachunek kosztów logistyki, rachunkowość 

środowiskowa („zielona”). 
5. Budżetowanie kosztów i przychodów. 
6. Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej. 
7. Podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie, w tym 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów. 
8. Wynik podatkowy a bilansowy, w tym deklaracje podatkowe 

VAT, CIT. 
9. Systemy informatyczne w rachunkowości (programy 

finansowo-księgowe i kadrowe). 
10. Płace, wynagrodzenia, koszty pracy, ubezpieczenia społeczne, 

rozliczanie osób zatrudnionych (wynagrodzenia i umowy 
cywilnoprawne), rozliczenia z ZUS. 

15 15 

dr Krzysztof Biernacki 1. Kształtowanie się systemu podatkowego w Polsce,  
z uwzględnieniem tendencji międzynarodowych. 

2. Krajowe i międzynarodowe rozliczenia podatkowe. 
3. Podatek od wartości dodanej, w tym opodatkowanie usług. 
4. Zarządzanie podatkami w podmiotach sektora MSP. 
5. Zarządzanie sukcesją w przedsiębiorstwach krajowych. 
6. Rynek usług księgowych i doradztwa podatkowego w Polsce. 
7. Przekształcenia przedsiębiorstw w sektorze MSP. 

15 15 

dr  
Magdalena Bywalec 

1. Kredytowanie rynku nieruchomości. 
2. Ocena zdolności kredytowej. 
3. Bankowość elektroniczna. 
4. Źródła finansowania przedsiębiorstw. 
5. Banki na rynku międzynarodowym. 

3 3 

dr hab. Magdalena 
Chmielowiec-
Lewczuk, prof. UEW 

1. Analiza rynku produktów ubezpieczeniowych/finansowych. 
2. Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych/finansowych (kanały 

dystrybucji, pośrednictwo finansowe, marketing usług 
finansowych). 

3. Analiza wskaźnikowa (przedsiębiorstw produkcyjnych, 
usługowych, handlowych, instytucji finansowych). 

4. Analiza kosztów (przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, 
handlowych, instytucji finansowych). 

5. Rachunkowość zarządcza i controlling (w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, usługowych, handlowych, instytucjach 
finansowych). 

6. Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych 
(przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
instytucji finansowych). 

7. Jakość i bezpieczeństwo usług finansowych (analiza rynku, 
regulacji prawnych). 

8. Nadzór ubezpieczeniowy (rola, funkcje, zadania). 
9. Rentowność produktów ubezpieczeniowych/ finansowych. 
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10. Rachunkowość (problemy wyceny, ujmowania  
i prezentowania informacji, kreatywna, agresywna 
księgowość). 

dr  
Joanna Dyczkowska 

1. Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności (standardy i praktyki raportowania). 

2. Raportowanie zintegrowane (ramy i zasady raportowania 
zintegrowanego, ujawnienia finansowe i pozafinansowe, 
praktyki raportowania polskich spółek giełdowych). 

3. Budżetowanie i controlling w organizacjach (przebieg  
i organizacja procesu budżetowania, systemy wskaźników dla 
potrzeb zarządczych, kontrola budżetowa). 

4. Systemy informacyjne i raportowanie wewnętrzne  
w controllingu. 

5. Przewidywanie kryzysu i zarządzanie kryzysem  
w przedsiębiorstwie. 

15 15 

dr Tomasz Dyczkowski 1. Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwach  
i instytucjach. 

2. Organizacja i optymalizacja procesu budżetowania. 
3. Systemy finansowych i niefinansowych mierników 

zarządczych. 
4. Funkcjonowanie sprawozdawczości zarządczej. 
5. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w controllingu. 
6. Tworzenie budżetów przedsięwzięć niekomercyjnych. 
7. Wykorzystanie mierników niefinansowych w zarządzaniu 

organizacjami non-profit. 
8. Pomiar efektywności ekonomicznej i społecznej organizacji 

non-profit. 
9. Sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna organizacji non-

profit. 
10. Ekonomika przedsięwzięć innowacyjnych o charakterze 

międzynarodowym i międzykulturowym. 

15 15 

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 w finansach (Big Data, sztuczna 

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

zarządzanie ryzykiem. 
10. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 

15 0 

dr  
Anna Jędrzychowska 

1. Ubezpieczenia dla gospodarstw domowych. 
2. Finanse osobiste. 
3. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej. 
4. Zabezpieczenie emerytalne i społeczne. 
5. Metody matematyczne w ubezpieczeniach. 
6. Finanse zakładów ubezpieczeń. 
7. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

15 15 

dr  
Angelika Kaczmarczyk 

1. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa. 
2. Analiza finansowa. 
3. Ewidencje podatkowe oraz optymalizacja podatkowa. 
4. Rachunkowość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
5. Źródła finansowania przedsiębiorstw. 

15 0 



dr Anna Kasperowicz 1. Organizacja rachunkowości w wybranym podmiocie 
gospodarczym.  

2. Etyka w rachunkowości.  
3. Rachunkowość komputerowa (np. prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w środowisku informatycznym, prowadzenie 
ewidencji podatkowej w środowisku informatycznym, 
sprawozdawczość elektroniczna, ewidencja i rozliczanie 
kosztów, ewidencja i naliczanie listy płac, ewidencja środków 
trwałych).  

4. Rachunkowość finansowa (np. leasing jako obce źródło 
finansowania, leasing samochodów ciężarowych i osobowych 
– ujęcie bilansowe i podatkowe, amortyzacja w ujęciu 
bilansowym i podatkowym, kontrakty długoterminowe, 
przychody – ujęcie w księgach rachunkowych i aspekty 
podatkowe, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, 
dochody i wydatki w jednostkach samorządu terytorialnego, 
organizacja rozrachunków w jednostce gospodarczej).  

5. Podatki w rachunkowości (np. odroczony podatek 
dochodowy, koszty i przychody według prawa bilansowego  
i prawa podatkowego, wynik finansowy a dochód do 
opodatkowania, transakcje wewnątrzwspólnotowe).  

6. Kontrola wewnętrzna w jednostce gospodarczej. 
7. „Przejście” z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 

księgi rachunkowe. 
8. Zakładanie działalności gospodarczej (np. organizowanie biura 

rachunkowego). 
9. Sprawozdawczość finansowa (np. polityka rachunkowości, 

wycena składników aktywów i pasywów według prawa 
bilansowego a prawa podatkowego, sprawozdawczość małych 
i średnich przedsiębiorstw, sprawozdawczość budżetowa).  

10 10 

dr inż. Zdzisław Kes 1. Budżetowanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie  
z wykorzystaniem danych przykładowych lub istniejących 
jednostek (tematyka może obejmować elementy 
budżetowania z wykorzystaniem MS Excel). 

2. Controlling operacyjny i strategiczny (tematyka może 
obejmować elementy controllingu z wykorzystaniem MS 
Excel). 

3. Rachunek kosztów; w tym dla nietypowych branż: transport, 
energetyka, budowlana, spożywcza, farmaceutyczna itp. 
(tematyka może obejmować elementy procedur rachunku 
kosztów z wykorzystaniem MS Excel). 

4. Rozwiązania informatyczne wspomagające rachunkowość 
zarządczą, budżetowanie, controlling. 

5. Analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa (tematyka 
może obejmować elementy metod analizy z wykorzystaniem 
MS Excel). 

6. Zastosowanie narzędzi rachunkowości zarządczej  
w przedsiębiorstwach np. analiza progu rentowności, 
rachunek marż pokrycia, analiza zmienności kosztów 
(tematyka może obejmować elementy narzędzi  
z wykorzystaniem MS Excel). 

15 15 

dr Marcin Klinowski 1. Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. 
2. Ryczałtowe formy opodatkowania przedsiębiorcy. 
3. Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej. 
4. Koszty i przychody według prawa bilansowego i podatkowego. 
5. Mechanizmy rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT) 

oraz transakcje wewnątrzwspólnotowe. 

15 15 



6. Analiza form zatrudnienia i wynagrodzeń (umowa o pracę, 
umowy cywilnoprawne, własna działalność gospodarcza). 

7. Amortyzacja bilansowa a amortyzacja księgowa. 
8. Analiza form finansowania działalności gospodarczej (kredyt, 

leasing, faktoring, franchising, itp.). 
9. Analiza kosztów, wyników i rentowności przedsiębiorstwa. 
10. Controlling projektów. 

dr Joanna Koczar 1. Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa – raportowanie  
a potrzeby informacyjne interesariuszy. 

2. System informacyjny rachunkowości w organizacjach – normy 
prawne, uwarunkowania wewnętrzne, komunikacja. 

3. Wycena majątku w świetle prawa bilansowego  
i podatkowego. 

4. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstw – wynik 
finansowy a podatkowy. 

5. Etyka w rachunkowości finansowej i podatkowej. 
6. Rachunkowość w organizacjach non profit i sektorze finansów 

publicznych. 
7. Organizacja rachunkowości i ewidencji podatkowych  

w podmiotach gospodarczych. 

15 15 

dr Joanna Kogut 1. Zagadnienia z zakresu podstaw rachunkowości i organizacji 
rachunkowości w przedsiębiorstwie (m.in. rachunkowość jako 
system informacyjny, harmonizacja rachunkowości, 
organizacja inwentaryzacji, organizacja ewidencji księgowej, 
rola i obieg dowodów księgowych, oprogramowanie F-K, 
outsourcing usług księgowych, funkcjonowanie i rozwój biur 
rachunkowych, itp.). 

2. Zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej (np. 
dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń, pozapłacowe koszty 
pracy, amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, rozrachunki publiczno-prawne, 
ewidencja i wycena poszczególnych grup składników 
majątkowych, ujęcie, prezentacja i wycena składników 
majątkowych w sprawozdaniu finansowym). 

3. Zagadnienia z zakresu rachunkowości podatku dochodowego 
(np. przychody i koszty w prawie podatkowym i bilansowym –
m.in. podobieństwa i różnice, podatek dochodowy jako 
szczególny instrument rachunkowości, ujęcie różnych grup 
składników majątkowych w prawie podatkowym  
i bilansowym, itp.). 

4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, np. modele, 
systemy (tradycyjny i nowoczesny) i warianty rachunku 
kosztów, planowanie finansowo-kosztowe, budżetowanie, 
controlling. 

5. Sprawozdawczość i analiza finansowa (np. zasady 
sporządzania sprawozdań finansowych, zagadnienia z obszaru 
polityki rachunkowości i jej wpływu na płynność i rentowność 
jednostki, zagadnienia oszustw księgowych, kategorie 
kształtujące wynik finansowy (analiza przychodów, kosztów), 
itp.), analiza finansowa przedsiębiorstwa. 

15 15 

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. 

15 15 



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. 

dr hab. inż.  
Roman Kotapski,  
prof. UEW 

1. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Rachunek kosztów 
przedsiębiorstwa. 

2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analiza 
ekonomiczna przedsiębiorstwa. 

3. Wdrażanie systemów controllingu i budżetowania, 
dokumentacja systemu controllingu i budżetowania. 

4. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających 
controlling, budżetowanie, rachunkowość zarządcza. 

5. Raport controllera dla potrzeb zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

6. Zakładowy plan kont dla potrzeb tworzenia systemu 
informacyjnego zarządzania. 

7. Kosztorysowanie zleceń usługowych. 
8. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstw medialnych – prasa, 

radio, telewizja, wydawnictwa. 
9. Koszty usług komunalnych – zaopatrywanie w wodę, odbiór  

i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi, 
utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, Controlling  
i budżetowanie w przedsiębiorstwach budowlano-
montażowych. 

10. Sprawozdawczość wewnętrzna w przedsiębiorstwie. 

15 15 

dr hab.  
Robert Kowalak,  
prof. UEW 

1. Analiza finansowa (w tym analiza sprawozdań finansowych, 
analiza wskaźnikowa). 

2. Badanie zagrożenia upadłością (systemy wczesnego 
ostrzegania). 

3. Systemy rachunku kosztów w jednostkach gospodarczych.  
4. System rachunkowości zarządczej w jednostkach 

gospodarczych. 
5. System controllingu w jednostce gospodarczej. 
6. Ocena efektywności inwestycji. 
7. Wycena przedsiębiorstwa. 
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 
9. Podatki w przedsiębiorstwach. 
10. Rachunkowość w systemach informatycznych. 

15 15 

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. 

 

15 0 



dr Marcin Kowalewski 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. 
2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie. 
3. Pomiar i zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa. 
4. Raportowanie wewnętrzne w przedsiębiorstwie. 
5. Controlling strategiczny i operacyjny. 
6. Systemy rachunku kosztów przedsiębiorstwa. 
7. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. 
8. Nowoczesne systemy planowania operacyjnego  

w przedsiębiorstwie. 
9. Lean management i lean accounting w przedsiębiorstwie. 
10. Finanse i rachunkowość sektora publicznego. 

15 15 

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.  
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. Finanse behawioralne. 
7. Ocena inwestycji finansowych/alternatywnych/ 

odpowiedzialnych społecznie. 
8. Analiza rynku nieruchomości/rynku funduszy inwestycyjnych. 

10 0 

dr  
Aleksandra Łakomiak 

1. Organizacja rachunkowości w małych, średnich i dużych 
podmiotach różnych branż, w tym uproszczone formy 
opodatkowania. 

2. Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej osób 
fizycznych, prawnych i jednostek non profit. 

15 15 



3. Polityka rachunkowości w zakresie identyfikacji, wyceny, 
ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym aktywów, 
zobowiązań i kapitałów. 

4. Inwentaryzacja składników majątkowych i źródeł ich 
finansowania - cel, zasady, metody, rodzaje, dokumentowanie 
i rozliczanie). 

5. Podatek Vat w obrocie krajowym i międzynarodowym. 
6. Ewidencja i rozliczenia podatkowe zatrudniania pracowników, 

zlecania i powierzania wykonywania pracy, w tym 
cudzoziemcom. 

7. Tradycyjne i nowoczesne rachunki kosztów. 
8. Modele biznesowe w tworzeniu łańcucha wartości. 
9. Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa. 
10. Sporządzanie sprawozdania finansowego, w tym 

przygotowanie, badanie, zatwierdzanie i udostępnianie. 

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. Polska a strefa euro. 

3 3 

dr inż.  
Anita Makowska 

1. Aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości. 
2. Marketing w nieruchomościach. 
3. Inwestowanie w nieruchomości. 
4. Wycena nieruchomości. 

3 0 

dr hab.  
Bartłomiej Nita,  
prof. UEW 

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (analiza sprawozdań 
finansowych, analizy wskaźnikowe, analiza rentowności, 
analiza płynności, ocena kondycji podmiotów). 

2. Rachunek kosztów i zarządzanie kosztami (np. metody 
rozliczania kosztów, kalkulacja kosztów, systemy rachunku 
kosztów np. rachunek kosztów działań, rozliczanie wybranych 
kosztów np. wynagrodzeń). 

3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (m.in. 
ewidencja księgowa, rachunkowość małych i średnich 
przedsiębiorstw, przejście z podatkowej księgi przychodów  
i rozchodów na księgi rachunkowe). 

4. Rachunkowość zarządcza (np. kalkulacje cen sprzedaży, 
analiza progu rentowności, decyzje krótkoterminowe, ceny 
transferowe). 

5. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (np. ocena projektów 
inwestycyjnych, biznes plan, planowanie finansowe, źródła 
finansowania spółek). 

6. Controlling (np. budżetowanie, controlling funkcjonalny np. 
controlling sprzedaży lub logistyki) 

7. Podatki (np. wybór formy opodatkowania, rozliczenia VAT, 
PIT, CIT, rozliczenia podatkowe małych firm, rachunkowość 
podatkowa). 

8. Audyt i rewizja finansowa (audyt wewnętrzny, rewizja 
finansowa, kontrola wewnętrzna, procedury kontroli 
podatkowej). 

9. Organizacja rachunkowości (np. systemy informatyczne  
w rachunkowości, organizacja ewidencji księgowej). 

10. Rachunkowość i finanse instytucji finansowych (ocena 
kondycji instytucji finansowych, rachunkowość banków  
i zakładów ubezpieczeń, zarządzanie finansami instytucji 
finansowych). 

15 15 



dr Adam Nosowski 1. Bankowe modele biznesowe. 
2. Innowacje w sektorze bankowym. 
3. Mechanizmy tworzenia wartości dla klienta bankowego. 
4. Inwestycje sentymentalne. 

3 0 

dr hab. Marta Nowak, 
prof. UEW 

1. Analiza finansowa. 
2. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 
3. Budżetowanie w przedsiębiorstwach, instytucjach  

i jednostkach samorządowych. 
4. Finanse behawioralne. 
5. Rachunkowość behawioralna. 
6. Controlling strategiczny i operacyjny. 
7. Zarządzanie kosztami i analiza kosztów. 
8. Formy opodatkowania. 
9. Raportowanie poza finansowe. 
10. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

15 15 

prof. dr hab.  
Edward Nowak 

1. Ewidencja działalności jednostek (księgowa, podatkowa). 
2. Rachunek i analiza kosztów. 
3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej. 
4. Ocena sytuacji finansowej jednostki. 
5. Analiza rentowności działalności. 
6. Analiza dochodów i wydatków w sektorze publicznym. 
7. Budżetowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. 
8. Finansowanie działalności przedsiębiorstw. 
9. Organizacja rachunkowości jednostki. 
10. Zarządzanie płynnością finansową. 

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  
Katarzyna Piotrowska 

1. Rachunkowość jako system ewidencyjny, informacyjny  
i kontrolny. 

2. Sprawozdawczość i analiza finansowa. 
3. Fałszowania sprawozdań finansowych (rachunkowość 

kreatywna, etyka rachunkowości). 
4. Raportowanie niefinansowe. 
5. Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządzania. 
6. Rozliczanie projektów unijnych. 
7. Opodatkowanie działalności gospodarczej (ewidencja dla 

celów podatkowych, rozliczenia podatkowe). 

15 15 



dr Ewa Poprawska 1. Zastosowanie metod ilościowych w badaniach zjawisk 
ekonomicznych. 

2. Analiza rynku produktów ubezpieczeniowych/finansowych. 
3. Usługi ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych. 
4. Usługi ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw. 
5. Rentowność produktów ubezpieczeniowych/ finansowych. 
6. Ubezpieczenia emerytalne, zabezpieczenie społeczne. 
7. Finanse gospodarstw domowych. 
8. Finanse zakładów ubezpieczeń. 
9. Nowe technologie w ubezpieczeniach. 

10 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. 

10 0 

dr Michał Poszwa 1. Podatki i składki w działalności gospodarczej. 
2. Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie. 
3. Formy opodatkowania dochodów i dochodów zagranicznych. 
4. Podatek od towarów i usług - procedury rozliczeniowe  

i wpływ na działalność gospodarczą. 
5. Analiza podatkowa wybranych obszarów (np. ceny 

transferowe, leasing, działalność badawczo rozwojowa). 
6. Podatek dochodowy - procedury ustalania przychodów, 

kosztów i wyniku podatkowego. 
7. Ewidencje podatkowe i księgi rachunkowe w rozliczeniu 

podatkowym (w tym podatki w rachunkowości). 
8. Wpływ opodatkowania na decyzje (np. finansowe, 

inwestycyjne, kadrowe, zaopatrzeniowe). 
9. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe umów o pracę  

i cywilnoprawnych. 
10. Podatki i opłaty lokalne (w tym analiza dla konkretnych gmin 

oraz powiatów). 

15 15 

dr hab.  
Bożena Ryszawska, 
prof. UEW 

1. Rola sektora finansów publicznych we wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju. 

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

rozwoju. 
4. Giełdowe indeksy społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw. 
5. Zielona gospodarka jako priorytet strategii Unii Europejskiej 

(wybrane aspekty). 
6. Zrównoważony łańcuch dostaw w procesach logistycznych (na 

wybranym przykładzie). 
7. Zrównoważony rozwój lokalny i jego finansowanie (przykład 

gminy, powiatu lub województwa). 
8. Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa  

a zrównoważony rozwój. 
9. Europejski Zielony Ład - priorytety strategii i ich finansowanie. 
10. Finanse dla klimatu, zielone finanse - nowe instrumenty 

zielonej transformacji. 

10 10 

dr Paweł Siarka 1. Wycena projektów inwestycyjnych. 
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankowości. 
3. Zarządzanie ryzykiem płynności. 
4. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. 
5. Prognozowanie w rachunkowości. 
6. Analiza finansowa. 
7. Ocena zdolności kredytowej. 

15 15 



8. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu. 

9. Mechanizmy wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. 
10. Wykorzystanie rajów podatkowych w procesie optymalizacji 

podatkowej. 

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. 

15 0 

dr hab.  
Tomasz Słoński,  
prof. UEW 

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - zarządzanie 
finansami przedsiębiorstwa i analiza finansowa, wycena 
przedsiębiorstw (dochodowe, opcyjnie, porównawcze) 
poprzedzona analizą fundamentalną, analiza fuzji i przejęć 
przedsiębiorstw.  

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu (efektywność inwestycji 
w odnawialne źródła energii, badania porównawcze wpływu 
społecznej odpowiedzialności biznesu na wartość spółki). 

3. Finanse przedsiębiorstwa międzynarodowego (projektowanie 
ekspansji międzynarodowej, finansowanie przedsiębiorstwa 
międzynarodowego). 

4. Analiza fuzji i przejęć przedsiębiorstwa. 

10 0 

dr Artur Trzebiński 1. Fundusze nieruchomości - zasady funkcjonowania, 
efektywność, związki z rynkiem nieruchomości. 

2. Fundusze inwestycyjne - zasady funkcjonowania, 
efektywność, koszty. 

3. Liczba zarządzających a efektywność funduszy 
inwestycyjnych. 

4. Czynniki napływu kapitału do funduszy inwestycyjnych.  
5. Wieloczynnikowe modele Famy i Frencha oraz inne modele. 

15 15 

dr hab.  
Marcin Wierzbiński, 
prof. UEW 

1. Rachunkowość zarządcza. 
2. Rachunek kosztów. 
3. Zarządzanie kosztami. 
4. Modele rachunku kosztów. 
5. Wycena przedsiębiorstwa. 
6. Zarządzanie wartością. 
7. Model biznesowy. 
8. Strategiczna rachunkowość zarządcza. 
9. Strategiczne zarządzanie kosztami. 

15 15 

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) 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 



 


