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Studia  
niestacjonarne 

/limit osób/ 

prof. dr hab. 
Stanisław Czaja 

1. Badanie funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz 
struktur rynkowych – konwencjonalnych  
i niekonwencjonalnych. 

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

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

4. Wykorzystanie zasobów (kapitałów) ekonomicznych  
w gospodarce. 

5. Funkcjonowanie rynków i podmiotów gospodarczych oraz 
polityk ekonomicznych w warunkach społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (gospodarki 
opartej na mądrości). 

6. Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki i jej 
elementów składowych. 

7. Wykorzystanie dorobku teorii ekonomii do badania typowych 
i nietypowych zjawisk gospodarczych. 

8. Problemy i wyzwania gospodarki globalnej. Gospodarka 
światowa a megazagrożenia. 

9. Nowe zjawiska gospodarcze i ich geneza. 
10. Wyzwania współczesnej myśli ekonomicznej. Liberalizm  

i interwencjonizm ekonomiczny. 

15 15 

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 

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. 

15 0 



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. 

dr hab. inż. Alicja M. 
Graczyk, prof. UEW 

1. Inwestycje, rozwój i rynek odnawialnych źródeł energii- 
analizy, prognozy, innowacje. 

2. Wytwarzanie i konsumpcja energii w odnawialnych źródłach- 
nowy gracz na rynku OZE-PROSUMENT. 

3. Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju energetyki 
odnawialnej (wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasa, 
biopaliwa, biogaz, słoneczna itd.). 

4. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rynku budownictwa 
energooszczędnego. 

5. Ekologiczny transport: analiza rynku samochodów 
hybrydowych, elektrycznych, z napędem wodorowym. 

6. Opłacalność i finansowanie odnawialnych źródeł energii. 
Koszty i korzyści zewnętrzne wykorzystania nośników energii. 

7. Społeczne aspekty gospodarowania energią, w tym 
odnawialną (badania ankietowe). 

8. Gospodarowanie energią i środowiskiem (w tym ochrona jego 
zasobów) w gminie województwie i w kraju. 

9. Proekologiczna produkcja, konsumpcja. Proekologiczny 
konsument- styl życia i konsumpcji. 

10. Ekonomia rozwoju zrównoważonego. 

15 0 

dr Piotr Hajduga 1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego  
w Polsce i Europie. 

2. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, 
ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura 
techniczna. 

3. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz  
w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Badania i analiza rynku nieruchomości. 
6. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości. 
7. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji. 
8. Proces inwestycyjny w budownictwie. 
9. Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna 

jednostek terytorialnych. 
10. Atrakcyjność i kreatywność ośrodków miejskich. 

5 5 

prof. dr hab. Romuald 
Jończy 

1. Migracje definitywne (emigracja Polaków oraz imigracja do 
Polski) - ich determinanty i skutki - analizy ekonomiczno-
społeczne, przestrzenne. 

2. Migracja zarobkowa - praca za granicą (obcokrajowców  
w Polsce, Polaków za granicą) - case study.  

3. Wpływ migracji na zrównoważony rozwój w ujęciu lokalnym 
(case study poświęcone miejscowościom pochodzenia 
magistrantów), przestrzennym. 

4. Procesy wyludnienia - przyczyny i konsekwencje 
(demograficzne, ekonomiczno - fiskalne w sferze lokalnej  
i wymiarze przestrzennym rozwoju m.in case study 
poświęcone miejscowościom pochodzenia magistrantów). 

5. Drenaż ludności z miast na wieś oraz na obszary atrakcyjne 
przyrodniczo - przyczyny i skutki w wymiarze lokalnym. 
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6. Analizy dotyczące rynku pracy, bezrobocia, zatrudnienia, 
warunków płacowych. 

7. Studenci i absolwenci studiów - case study poświęcone 
zatrudnieniu, aktywności, zamiarom, konsumpcji.  

8. Analizy różnowymiarowe dotyczące  drobnych 
przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, ogrodniczych itd. 

9. Analizy ekonomiczno-społeczne na obszarze Opolszczyzny  
i Kotliny Kłodzkiej. 

10. Leśnictwo, ochrona przyrody, łowiectwo. 

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 

dr hab. Karol 
Kociszewski, prof. 
UEW 

1. Problemy zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej 
lub makroekonomicznej i lokalnej. 

2. Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka we Wrocławiu. 
3. Zrównoważony rozwój wybranych sektorów gospodarki 

(rolnictwa, transportu, energetyki, turystyki etc.).  
4. Globalne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego. 
5. Międzynarodowe nierówności rozwoju gospodarczego, 

problemy rozwojowe krajów zacofanych (zróżnicowania 
rozwoju wybranych państw w głównych podsystemach 
gospodarki światowej, luka rozwojowa, uwarunkowania, 
przyczyny i konsekwencje). 

6. Współczesna polityka rozwojowa w skali globalnej  
i makroekonomicznej. 

7. Społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju gospodarczego. 
8. Ochrona środowiska w wybranych sektorach gospodarki (np. 

ochrona środowiska w rolnictwie polskim). 
9. Rynki produktów ekologicznych, w tym rozwój rolnictwa 

ekologicznego w Polsce i w UE. 
10. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w UE i w Polsce. 

15 15 

prof. dr hab. 
Stanisław Korenik 

1. Rozwój społeczno-ekonomiczny we współczesnej przestrzeni. 
2. Kreowanie procesów gospodarczych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 
3. Polityka regionalna i jej znaczenie w różnych przekrojach 

przestrzennych. 
4. Problemy funkcjonowania miast i obszarów zurbanizowanych 

w gospodarce. 
5. Polityka miejska a koncepcje rozwoju miast. 
6. Metropolie a metropolizacja przestrzeni. 
7. Współpraca transgraniczna i obszary problemowe. 
8. Rynek nieruchomości, podstawowe uwarunkowania. 
9. Społeczno-ekonomiczne aspekty nieruchomości. 
10. Planowanie przestrzenne i jego znaczenie w funkcjonowania 

jednostek przestrzennych. 

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. 

5 0 

dr hab. inż. Anna 
Kowalska, prof. UEW 

1. Ekonomika i organizacja handlu żywnością czy produktami 
chemicznymi.  

2. Ekonomika i organizacja gastronomii.  
3. Dystrybucja produktów przedsiębiorstwa a jej wyniki 

ekonomiczne.  
4. Marketing w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, 

chemicznego, handlowych i gastronomicznych. 
5. Zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie.  
6. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie.  
7. Promocja i reklama w przedsiębiorstwie oraz jej efektywność.  
8. Public relations przedsiębiorstwa.  
9. Innowacje w przedsiębiorstwie i ich efektywność. 
10. Zarządzanie i przedsiębiorczość w małych firmach. 

5 0 

dr hab. Katarzyna 
Miszczak, prof. UEW 

1. Innowacyjna gospodarka międzynarodowa. 
2. Ekonomika miast i regionów. 
3. Strategie i międzynarodowe planowanie przestrzenne. 
4. Klastry i sieci gospodarcze. 
5. Administracja samorządowa. 
6. Glokalizacja, rezyliencja, rewitalizacja miejskiej przestrzeni. 
7. Gospodarka nieruchomościami. 
8. Innowacje, kreatywności i przedsiębiorczość w jednostkach 

samorządu terytorialnego. 
9. Strategiczne partnerstwa nauka-biznes-samorząd. 
10. Konkurencyjność i inteligentny rozwój zrównoważony miast  

i regionów (regiony uczące się, smart city, e-rozwój). 

15 15 

dr hab. inż. Anna 
Olszańska, prof. UEW 

1. Organizacja bazy surowcowej zakładów przemysłu 
spożywczego i gastronomicznego. 

2. Analiza działalności produkcyjnej i handlowej w różnych 
branżach przemysłu. 

3. Marketing-mix - jego zakres i narzędzia stosowane przez 
przedsiębiorstwa. 

4. Promocja i reklama w firmach spożywczych, handlowych  
i usługowych. 

5. Działalność firm handlowych- organizacja sprzedaży, 
merchandising, nowe rozwiązania stosowane w handlu, 
działalność wielkich sieci handlowych, rynków hurtowych, 
giełd towarowych. 

5 0 

dr hab. Małgorzata 
Pięta-Kanurska, prof. 
UEW 

1. Zintegrowane zarządzanie miastem. 
2. Kreatywna gospodarka. 
3. Smart city & big date. 
4. Jakość życia w miastach. 

15 15 



5. Gentryfikacja i rewitalizacja obszarów miejskich. 
6. Kreatywne klastry. 
7. Logistyka miejska. 
8. Atrakcyjność miejskich przestrzeni publicznych. 
9. Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem. 
10. Gospodarka nieruchomościami. 

dr Krzysztof Popiński 1. Monografie jednostek samorządu terytorialnego 
/charakterystyka społeczno-ekonomiczna gmin, powiatów, 
województw/. 

2. Funkcjonowanie urzędów samorządowych /w tym wybrane 
zagadnienia np. współpraca z gospodarką, informatyzacja 
urzędów/. 

3. Monografie przedsiębiorstw. 
4. Monografie branży przemysłowych /np. przemysł 

motoryzacyjny, informatyczny/. 
5. Problemy współczesnej edukacji wszystkich szczebli, w tym 

szkolnictwa wyższego. 
6. Monografie instytucji kultury, efektywność ekonomiczna  

w kulturze. 
7. Turystyka /aspekty społeczne, kulturowe i ekonomiczne/. 
8. Zagadnienia związane z obronnością, w tym przemysł 

zbrojeniowy. 
9. Problemy gospodarcze w perspektywie historycznej  

/koniunktura i kryzys w gospodarce, koncentracja  
i monopolizacja, modele industrializacji, funkcja państwa  
w gospodarce, wynalazczość/. 

10. Problemy stosunków międzynarodowych w ujęciu 
historycznym i współczesnym /organizacje międzynarodowe, 
charakterystyka społeczno-ekonomiczna krajów i regionów, 
współpraca i konflikty międzynarodowe/. 

0 5 

dr Małgorzata 
Rogowska 

1. Uwarunkowania rozwoju lokalnego wybranych gmin  
i powiatów. 

2. Uwarunkowania rozwoju regionalnego. 
3. Rozwój metropolitalny. 
4. Nowe koncepcje rozwoju miast - zastosowanie w warunkach 

polskich. 
5. Przestrzeń publiczna, planowanie przestrzenne. 
6. Rozwój terytorialny. 
7. Znaczenie funduszy europejskich w rozwoju lokalnym  

i regionalnym. 
8. Marketing terytorialny. 

5 5 

dr hab. Dorota Rynio, 
prof. UEW 

1. Procesy globalizacji, integracji i regionalizacji w gospodarce 
światowej. 

2. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. 
3. Dysproporcje rozwoju społeczno - gospodarczego. 
4. Innowacyjność gospodarki międzynarodowej. 
5. Konkurencyjność i sieciowość gospodarki światowej. 
6. Gospodarowanie nieruchomościami. 
7. Inwestycje w nieruchomości w nowoczesnych miastach. 
8. Kształtowanie miast i aglomeracji w przekroju gospodarki 

światowej. 
9. Miasta przyszłości. 
10. Rewitalizacja ośrodków miejskich i wiejskich. 

15 15 

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. 
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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. 

dr hab. Alicja 
Zakrzewska-Półtorak, 
prof. UEW 

1. Rynki nieruchomości mieszkaniowych w różnych skalach 
przestrzennych. 

2. Rynki powierzchni usługowych i produkcyjnych w różnych 
skalach przestrzennych. 

3. Smart city, miasta zrównoważone, miasta kreatywne, miasta 
wiedzy – wdrażanie nowoczesnych koncepcji rozwoju 
przestrzennego miast. 

4. Kształtowanie przestrzeni miejskich. 
5. Przejawy i konsekwencje ładu i chaosu przestrzennego  

w różnych skalach przestrzennych. 
6. Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanych - studia 

przypadków. 
7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów 

miejskich i wiejskich. 

15 15 

 


