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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. Sebastian 
Bobowski, prof. UEW 

1. Regionalne procesy integracyjne. 
2. Międzynarodowe przepływy handlowe. 
3. Międzynarodowe przepływy inwestycyjne. 
4. Międzynarodowe przepływy siły roboczej. 
5. Regionalizm handlowy w różnych częściach świata. 
6. Regionalna współpraca finansowa w różnych częściach 

świata. 
7. Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, 

gospodarek, regionów. 
8. Struktury klastrowe w biznesie międzynarodowym. 
9. Multilateralizm, mega-regionalizm, bilateralizm w handlu 

międzynarodowym. 
10. Globalizacja w wymiarze ekonomicznym – determinanty, 

konsekwencje. 

15 15 

dr hab. Jedrzej 
Chumiński, prof. UEW 

1. Transformacja krajów socjalistycznych do gospodarki 
wolnorynkowej. 

2. Reformy społeczne i gospodarcze w Polsce w XX wieku. 
3. Konflikty międzynarodowe, ich geneza i skutki. 
4. Problemy gospodarcze PRL. 
5. Stosunki gospodarcze Polski z krajami świata. 
6. Ruch zawodowy i reprezentacje pracownicze w świecie. 
7. Psychologiczne i społeczne skutki zmian gospodarczych. 

15 15 

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. 

15 15 



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. 

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 

dr hab. Małgorzata 
Domiter, prof. UEW 

1. Sankcje jako współczesny instrument polityk handlowej. 
2. Lobbing i jego znaczenie dla współczesnych stosunków 

międzynarodowych. 
3. Paradygmaty w nauce stosunki międzynarodowe. 
4. Wojny handlowe - historia, współczesność, studia 

przypadków. 
5. Protekcjonizm czy liberalizm we współczesnej polityce 

handlowej. 
6. Global governance - mit czy rzeczywistość. 
7. Waluty bezpiecznego schronienia i ich znaczenie dla transakcji 

międzynarodowych. 
8. Polska polityka handlowa - ocena i perspektywy. 
9. Znaczenie i rola państwa we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych. 
10. Bezpieczeństwo ekonomiczne a współczesna 

międzynarodowa polityka handlowa. 
 

15 15 



prof. dr hab. 
Bogusława Drelich-
Skulska 

1. Strategia wejścia/ rozwoju przedsiębiorstw 
międzynarodowych na rynkach zagranicznych lub na rynku 
polskim. 

2. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności 
korporacji transnarodowych lub w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

3. Rozwój globalnych łańcuchów wartości w wybranych 
sektorach gospodarki lub w wybranych regionach świata. 

4. Znaczenie przedsiębiorstw wirtualnych w biznesie 
międzynarodowym. 

5. Wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego w gospodarce 
globalnej. 

6. Polityka gospodarcza wybranych krajów w regionie Azji  
i Pacyfiku lub w Ameryce Południowej. 

7. Międzynarodowy transfer technologii w wybranych regionach 
świata. 

8. Znaczenie wybranych organizacji międzynarodowych  
w kształtowaniu ładu gospodarczego w globalnej gospodarce. 

9. Integracja gospodarcza w wybranych regionach świata (Azja, 
Afryka, Ameryka) - istota, przyczyny i wymiary. 

10. Globalne zagrożenia rozwoju gospodarczego - społeczne, 
środowiskowe, polityczne, ekonomiczne. 

15 15 

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 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. 

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. 

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 

dr hab. Artur Klimek, 
prof. UEW 

1. Korporacje transnarodowe. 
2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 
3. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. 
4. Organizacja firm międzynarodowych. 
5. Konkurencyjność międzynarodowa. 
6. Gospodarki wschodzące. 
7. Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw. 
8. Rynek wymiany walut. 
9. Polityka handlowa. 
10. Handel międzynarodowy. 

15 0 

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 

15 15 



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 Unii Europejskiej 

i w Polsce. 

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. 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. Wawrzyniec 
Michalczyk, prof. UEW 

1. Organizacja i technika handlu zagranicznego, kontrakt  
w obrocie międzynarodowym, dokumentacja obrotu 
gospodarczego z zagranicą, rozliczenia, transport i 
ubezpieczenia w handlu zagranicznym. 

2. Marketing międzynarodowy, badania rynków zagranicznych, 
platformy handlu międzynarodowego (AliExpress, itp.). 

3. Handel międzynarodowy z perspektywy makroekonomicznej, 
polityka handlowa, cło i procedury celne, promocja handlu 
zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

4. Międzynarodowe przepływy kapitału, inwestycje zagraniczne. 
5. Ryzyko walutowe i metody zabezpieczania, zależności między 

kursem walutowym a innymi zmiennymi, światowy rynek 
walutowy, instrumenty walutowe. 

6. Światowy i regionalny ład walutowy i jego ewolucja, 
narodowa, regionalna i globalna polityka walutowa, jej 
komponenty i miejsce w polityce gospodarczej, 
międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe. 

7. Pieniądz międzynarodowy – teoria i praktyka, pieniądz 
wirtualny i kryptowaluty (bitcoin, ether, litecoin itd.), 
funkcjonowanie i rozwój globalnego rynku kryptowalutowego. 

8. System walutowy Unii Europejskiej, funkcjonowanie  
i przyszłość strefy euro, integracja monetarna w strefie euro, 
procesy integracji gospodarczej. 

9. Globalny kryzys finansowo-gospodarczy; jego implikacje dla 
gospodarki polskiej. 

10. Ekonomia gier komputerowych (w tym MMORPG), 
mechanizmy globalnego rynku gier i jego wymiar społeczny: 
gry komputerowe, planszowe, karciane, fabularne, 
hazardowe. 

15 15 

dr inż. Joanna 
Michalczyk 

1. Globalizacja i współczesne problemy globalne. 
2. Biznes międzynarodowy, korporacje transnarodowe i ich rola 

we współczesnym świecie. 
3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie. 
4. Handel międzynarodowy, polityka handlowa. 
5. Handel rolno-spożywczy, promocja eksportu towarów rolno-

spożywczych. 
6. Bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, 

jakość żywności i jej systemy. 
7. Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, Wspólna Polityka Rolna, 

polityka żywnościowa. 
8. Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w Europie i na 

świecie, zrównoważony rozwój rolnictwa. 
9. Problematyka organizmów modyfikowanych genetycznie  

w gospodarce światowej. 
10. Łańcuchy dostaw żywności. 

5 5 

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). 

0 15 



dr Łukasz Olipra 1. Międzynarodowy transport lotniczy. 
2. Ekonomika i funkcjonowanie linii lotniczych i portów 

lotniczych. 
3. Oddziaływanie transportu lotniczego na gospodarkę regionu. 
4. Transport, spedycja, logistyka (krajowa i międzynarodowa). 
5. Zarządzanie logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, 

magazynowanie. 
6. Sprzedaż i logistyka dystrybucji. 
7. Międzynarodowe porównania gospodarcze. 
8. Polityka konkurencji Unii Europejskiej. 
9. Problemy integracji gospodarczej, różne aspekty 

funkcjonowania Unii Europejskiej. 

5 0 

dr hab. Ewa Pancer-
Cybulska, prof. UEW 

1. Integracja europejska. 
2. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. 
3. Polityki Unii Europejskiej. 
4. Polityka gospodarcza. 
5. Międzynarodowa koordynacja gospodarki. 
6. Rozwój regionalny i lokalny. 
7. Strategia rozwoju i sposoby jej finansowania. 
8. Krajowy i międzynarodowy rynek pracy. 

15 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. 
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. 

15 15 

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 urządów/. 

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/. 

5 5 

dr Małgorzata 
Rogowska 

1. Uwarunkowania rozwoju lokalnego wybranych gmin  
i powiatów. 

2. Uwarunkowania rozwoju regionalnego. 

5 5 



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. 

prof. dr hab. Jerzy 
Rymarczyk 

1. Krajowe i zagraniczne rynki dóbr, usług, pracy, kapitału. 
2. Pozycja konkurencyjna wybranych przedsiębiorstw na 

rynkach krajowych i zagranicznych. 
3. Strategie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, 

na wybranych przykładach. 
4. Instytucje otoczenia biznesu (Ośrodki przedsiębiorczości, 

Ośrodki innowacyjne, Instytucje finansowe). 
5. Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ na rozwój regionów 

w Polsce. 
6. Raje podatkowe i proceder prania „brudnych” pieniędzy  

w wybranych krajach. 
7. Międzynarodowa wymiana handlowa między krajami  

i regionami świata oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
w Polsce i w wybranych krajach świata. 

8. Kulturowe uwarunkowania negocjacji na wybranych rynkach 
międzynarodowych. 

9. Ekonomiczne mechanizmy i perspektywy funkcjonowania UE  
i strefy euro. 

10. Kryzysy ekonomiczne w świecie i metody ich przezwyciężania. 

15 0 

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 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 itd.  

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. Przemysław 
Skulski, prof. UEW 

1. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. 
2. Problemy funkcjonowania międzynarodowego rynku 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego w XXI wieku. 
3. Zjawisko nielegalnego handlu bronią. 
4. Prywatne przedsiębiorstwa militarne - kondotierzy XXI wieku.  

15 15 



5. Problemy kulturowe w biznesie międzynarodowym. 
6. Komunikacja międzykulturowa. 
7. Wykorzystanie typologii kultury w biznesie 

międzynarodowym. 
8. Strategie internacjonalizacji. 
9. Wykorzystanie ambiet marketingu (marketing 

szeptany/wirusowy, marketing partyzancki, ambush 
marketing, neuromarketing, inbound marketing). 

10. Strategie marketingu międzynarodowego wybranych 
podmiotów gospodarczych. 

dr Wiktor Szydło 1. Społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

2. Problem biedy i nierówności dochodowych (w ujęciu 
krajowym i międzynarodowym). 

3. Globalny kryzys finansowy (global financial crisis) z pierwszej 
dekady XXI wieku (analiza teorii ortodoksyjnych  
i heterodoksyjnych) oraz analiza innych kryzysów (np. dot. 
com bubble). 

4. Globalny kryzys żywnościowy (global food crisis) z lat 2006-
2008 oraz inne kryzysy żywnościowe i surowcowe. 

5. Transformacja polskiej gospodarki – blaski i cienie. 
6. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem handlu 

zagranicznego i globalizacją (np. wojny handlowe i walutowe, 
itp.). 

7. Mainstreamowe i alternatywne modele wzrostu i rozwoju 
gospodarczego. 

8. Wybrane aspekty finansjeryzacji (ufinansowienia)  
i monopolizacji gospodarki. 

9. Analiza polityki gospodarczej wybranych krajów (np. Polska, 
Czechy, Węgry, Stany Zjednoczone) i grup krajów (np. strefa 
euro, BRIC, państwa latynoskie, kraje bałtyckie, itp.) oraz 
wpływ tej polityki na sferę socjalną i rynek pracy. 

10. Pandemia COVID-19 (aspekty ekonomiczne, społeczne  
i instytucjonalne). 

5 5 

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 

 


