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Promotor Tematyka seminarium Studia  
stacjonarne 
/limit osób/ 

Studia  
niestacjonarne 

/limit osób/ 

dr hab. Bożena 
Borkowska, 
prof. UEW 
 

1. Wykorzystanie asymetrii informacji na rynkach credence 
goods, np. na rynkach suplementów diety, usług finansowych. 

2. Fuzje i przejęcia z perspektywy kosztów transakcyjnych. 
3. Działalność w rajach podatkowych jako forma 

przedsiębiorczości nieproduktywnej. 
4. Oportunizm w działalności marketingowej przedsiębiorstw. 
5. Przesłanki i skutki państwowej regulacji rynków demerits 

goods (gier hazardowych, papierosów, narkotyków, napojów 
alkoholowych). 

6. Prawo patentowe a działania trolli patentowych. 
7. Przesłanki i skutki kontraktów niekompletnych  

w zamówieniach publicznych, np. na budowę autostrad. 
8. Promowanie i ochrona konkurencji na wybranych rynkach. 
9. Państwowa regulacja  wybranych rynków. 
10. Ochrona praw konsumenta na wybranych rynkach. 

10  

dr hab. inż. 
Agnieszka 
Becla, prof. 
UEW 

1. Możliwości wykorzystania metod analizy ekonomicznej. 
2. Wpływ globalizacji na procesy gospodarcze. 
3. Badanie funkcjonowania e-gospodarki. 
4. Analiza nowoczesnych form rynku i nietypowych form rynku. 
5. Informacyjne podstawy procesów gospodarowania na 

różnych poziomach gospodarki. 
6. Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy  

i społeczeństwa informacyjnego. 
7. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju w gminie, 

przedsiębiorstwie i kraju. 
8. Rola zasobów przyrodniczych w procesach gospodarowania. 
9. Środowiskowe bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego. 
10. Uwarunkowania ekologiczne w działalności przedsiębiorstw. 

15 15 

dr Marcin Brol 
 

1. Efektywność podmiotów sektora publicznego. 
2. Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych. 
3. Wpływ podmiotów publicznych na gospodarkę. 
4. Rozwój lokalny. 
5. Organizacje non-profit w gospodarce. 
6. Polityka makroekonomiczna. 
7. Cyfryzacja gospodarki i sektora publicznego. 

15  

dr Agata Buczak 
 

1. Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na podejmowanie 
oraz prowadzenie działalności gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności gospodarczej kobiet. 

2. Przedsiębiorczość kobiet - warunki i bariery rozwoju.   
3. Współpraca biznesu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.   
4. Własna działalność gospodarcza - pomysł na siebie czy walka 

o przetrwanie?  
5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorczej 

działalności człowieka.  
6. Przedsiębiorczość kobiet i jej wkład w budowanie gospodarki.  
7. Przedsiębiorczość, innowacyjność, budowanie potencjału 

gospodarczo-ekonomicznego małego i średniego 
przedsiębiorstwa.  

8. Sytuacja kobiet na rynku pracy, płacy, dostępu do wsparcia 
działań przedsiębiorczych. 

5 5 



prof. dr hab. 
Jędrzej 
Chumiński 
 

1. Społeczno-ekonomiczne i kulturowe źródła nieefektywności 
gospodarek państw socjalistycznych. 

2. Społeczno-ekonomiczne koszty transformacji gospodarek 
centralnie kierowanych. 

3. Źródła konfliktów społecznych w gospodarce socjalistycznej  
i kapitalistycznej oraz sposoby ich rozwiązywania. 

4. Ewolucja postaw i zachowań społeczeństwa polskiego wobec 
zmian społeczno-gospodarczych po 1989 roku. 

5. Stosunki polityczne i gospodarcze państw w ramach systemu 
dwubiegunowego. 

6. Przyczyny i skutki międzynarodowych konfliktów politycznych, 
militarnych i gospodarczych w przeszłości i obecnie. 

5 5 

prof. dr hab. 
Stanisław Czaja 
 

1. Problemy rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej.  
2. Teorie rozwoju społeczno-ekonomicznego i cykli 

koniunkturalnych.  
3. Wyzwania ekonomiczno-ekologiczne współczesności  

i "zielona gospodarka".  
4. Nowa Ekonomia w społeczeństwie informacyjnym.  
5. Wyzwania ekonomiczne gospodarki opartej na wiedzy 

(mądrości).  
6. Ekonomia marnotrawstwa i szarej strefy.  
7. Ekonomiczne wyzwania rynków finansowo-kapitałowych,  

w tym giełdy.  
8. Wyzwania integracji gospodarczej i polityk ekonomicznych. 
9. Rozwój dociekań ekonomicznych i szkoły ekonomiczne. 
10. Niekonwencjonalne problemy ekonomiczne. 

15 15 

dr hab. 
Sławomir 
Czetwertyński, 
prof. UEW 

1. Gospodarka cyfrowa. 
2. Rynki gier wideo. 
3. Ekonomia instytucjonalna. 
4. Ekonomia sektora publicznego. 
5. Nowa gospodarka. 
6. Finanse publiczne. 
7. Prawa autorskie i piractwo. 
8. Teoria ekonomii. 

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

4. Znaczenie i skutki przewrotu przemysłowego (wiek XVIII/XIX) 
w Europie i na świecie.  

5. Prywatyzacja PGR-ów oraz ekonomiczne i społeczne skutki 
tego procesu. 

6. Wykorzystanie środków unijnych w dziedzinie kultury  
i ochrony zabytków.   

7. Powyżej zaprezentowana problematyka stanowi jedynie 
podstawę do sformułowania właściwych tematów prac,  
a Studenci mogą proponować w oparciu o nie własne tematy. 

6 6 

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 zabezpieczenia społecznego.  
6. Wsparcie grup defaworyzowanych (osób  

z niepełnosprawnościami, ludzi starych, rodzin zagrożonych 
ubóstwem).  

15 15 



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. 

dr Monika 
Grabowska 
 

1. Kryzys gospodarczy jako globalny problem współczesnego 
świata.  

2. System bankowo-kredytowy w XXI wieku.  
3. Czynniki ekonomiczno-społeczne wpływające na stan 

gospodarki. Ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej.  
4. Sytuacja na rynku pracy. Bezrobocie. Aspekty krajowe, 

regionalne, międzynarodowe.  
5. Problemy/konflikty/katastrofy gospodarcze współczesnego 

świata.   
6. Fundusze europejskie wspierające politykę gospodarczą  

w krajach członkowski UE.  
7. Problem ubóstwa, nierówności i głodu we współczesnym 

świecie.   
8. Wpływ i znaczenie fair trade dla gospodarki światowej. 

Problemy krajów rozwijających się.  
9. Aspekty ekologicznego  gospodarowania w dzisiejszym 

świecie. Znaczenie ekologii w życiu codziennym.  
10. Katastrofy  ekologiczne w  XX- XXI wieku. 

5 5 

prof. dr hab. 
Andrzej Graczyk 
 

1. Energetyczne wybory podmiotów (gospodarstw domowych, 
przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego). 

2. Rynki energii. 
3. Gospodarowanie odpadami przez gospodarstwa domowe, 

przedsiębiorstwa i gminy. 
4. Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie i w gminie. 
5. Finansowanie ochrony środowiska. 
6. Rynek w ochronie środowiska. 
7. Zrównoważona produkcja i konsumpcja. 
8. Ekonomiczne problemy zwiększania efektywności 

energetycznej. 
9. Ekonomiczne problemy ochrony powietrza atmosferycznego. 
10. Efektywność ekonomiczna ochrony środowiska. 

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. 

15  

dr Stanisław 
Kamiński 
 

1. Współczesna polityka społeczna (w tym: polityka 
ludnościowa, polityka rynku pracy, polityka ochrony zdrowia). 

2. Ekonomia społeczna.  
3. Organizacje pozarządowe oraz ich aktywność społeczna  

i gospodarcza.   
4. Problemy społeczne i sposoby ich ograniczania w skali 

15 15 



lokalnej, krajowej i międzynarodowej.  
5. Relacje międzysektorowe (sektor publiczny, rynkowy, 

pozarządowy).  
6. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako mechanizm realizacji 

zadań publicznych.    

dr Mikołaj 
Klimczak 
 

1. Badania rynków (nowe technologie, gospodarka cyfrowa, 
gospodarka tradycyjna, usługi, produkcja przemysłowa i inne).  

2. Modele biznesowe i przychodowe, strategie przedsiębiorstw, 
monetyzacja.  

3. Konkurencja na rynkach: narzędzia konkurencji, efekty 
konkurencji, kooperacja na rynku, siła rynkowa.  

4. Strategie przedsiębiorstw w kontekście ekonomicznym:  
blokowanie wejścia na rynek, dyskryminacja cenowa, 
różnicowanie produktu, reklama, integracja, technologia oraz 
badania i rozwój.  

5. Regulacje rynków, ochrona konkurencji i konsumentów.  
6. Badania nad instytucjami: normami i regułami postępowania, 

governance m.in. corporate governance, relacjami pomiędzy 
pryncypałem a agentem itd. 

10  

dr Hanna 
Kociemska 
 

1. Ekonomia i finanse sektora publicznego.  
2. Efektywność podmiotów sektora publicznego. 
3. Dług publiczny, dług samorządowy. 
4. Partnerstwo publiczno-prywatne. 
5. Istota i mierniki dobrobytu społecznego. 
6. Neufinanse i inne nowe nurty w finansach. 
7. Istota i potencjał Islamic Moral Economy. Instrumenty 

finansów islamskich. 
8. Finansowanie rozwoju miast i obszarów metropolitalnych. 
9. Obligacje, w tym Social Impact Bonds jako instrument 

finansowania inwestycji JST, w tym PPP. 

15 15 

dr hab. Paweł 
Kowalik, prof. 
UEW 
 

1. System i 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 

15 15 



centralnego (dla USA – FED), zasad nadzoru korporacyjnego.   
7. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. 

dr Radosław 
Kurach 
 

1. Ekonomia eksperymentalna. 
2. Rynki finansowe. 
3. Systemy emerytalne. 

5  

dr hab. Paweł 
Kuśmierczyk, 
prof. UEW 
 

1. Analiza mikroekonomiczna indywidualnych decyzji. 
2. Analiza mikroekonomiczna rynków. 
3. Metody ilościowe w ekonomii i finansach. 
4. Ekonomia behawioralna, finanse behawioralne. 
5. Ekonomia eksperymentalna. 
6. Teoria gier, teoria aukcji. 

6  

dr inż. 
Agnieszka 
Marciniuk 
 

1. Modele i metody aktuarialne – modelowanie 
ubezpieczeniowe, demografia, ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. 

2. Statystyczna analiza danych (gospodarczych, finansowych, 
społecznych, demograficznych). 

3. Emerytury, plany emerytalne. 
4. Metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 
5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. 
6. Nowe produkty ubezpieczeniowe – analiza porównawcza. 
7. Sposoby zabezpieczenia finansowego na długowieczność. 
8. Kontrakty equity release (renta hipoteczna, odwrócony kredyt 

hipoteczny).  
9. Kalkulatory składek ubezpieczeniowych.  
10. Proces nadwyżki finansowej. 

10  

prof. dr hab. 
Leszek 
Patrzałek 
 

1. Podatki i polityka podatkowa. 
2. Finansowanie edukacji, ochrony zdrowia, instytucji kultury, 

pomocy społecznej. 
3. Deficyt budżetowy i zadłużenie publiczne. 
4. Wpływ kryzysu, np. covid na dochody i wydatki publiczne. 
5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 
6. Polityka budżetowa krajów Unii Europejskiej. 
7. Finansowanie projektów unijnych. 
8. Transfery z budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 
9. Kontrola i nadzór nad zarządzaniem finansami publicznymi. 
10. Obligacje skarbowe. 

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. Planowanie emerytalne. 

10  

dr Klaudia 
Przybysz 
 

1. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej 
do porównań międzynarodowych. 

2. Modelowanie złożonych zjawisk ekonomicznych. 
3. Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do 

badania sytuacji społeczno-ekonomicznej regionów. 
4. Tworzenie rankingów służących ocenie oraz porównaniom 

różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego krajów, 
np. Unii Europejskiej. 

5. Zastosowanie narzędzi ekonometrycznych do badań 
społeczno-ekonomicznych. 

5 3 

dr hab. Michał 
Ptak, prof. UEW 
 

1. Opłaty i podatki ekologiczne. 3  



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, osób starszych, 
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 zabezpieczenia społecznego (ubezpieczenia 
społeczne, zabezpieczenie emerytalne, pomoc społeczna, 
opieka zdrowotna, rehabilitacja społeczna i zawodowa 
niepełnosprawnych, programy socjalne państwa).   

15 15 

dr hab. 
Przemysław 
Skulski, prof. 
UEW 
 

1. Problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 
2. Międzynarodowy rynek uzbrojenie i sprzętu wojskowego. 
3. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa biznesu. 
4. Funkcjonowanie sektora przemysłu obronnego. 
5. Problemy kulturowe w biznesie. 
6. Komunikacja rynkowa w środowisku wielokulturowym. 
7. Blaski i cienie globalizacji. 
8. Ambient marketing a ograniczenia racjonalności wyborów 

konsumenckich. 

7 7 

dr Katarzyna 
Smolny 
 

1. Finanse publiczne. 
2. Finanse samorządu terytorialnego. 
3. Podatki. 
4. Finanse kultury. 
5. Bankowość. 

15  

dr Magdalena 
Stawicka 
 

1. Analiza wybranych rynków (towarów i usług): informacji, 
reklamy, nieruchomości, kryptowalut, dóbr luksusowych, itp.   

2. Legalna i nielegalna działalność wybranych firm  
w gospodarce.   

3. Konkurencyjność przedsiębiorstw, rynków, gospodarek.  
4. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw, regionu, kraju.   
5. Systemy ekonomiczne i reformy gospodarcze - wyzwania  

i problemy współczesnej gospodarki.   
6. Nowe zjawiska i problemy globalne.  
7. Innowacyjne gospodarki, innowacyjne przedsiębiorstwa.   
8. Inne tematy będące w obszarze zainteresowania studenta 

zgodnie z wybranym kierunkiem. 

15 15 

dr Sylwia 
Straszak-
Chandoha 
 

1. Ekonomiczne, polityczne oraz społeczne uwarunkowania 
kryzysów światowych.  

2. Psychologia biznesu i zarządzania w organizacjach (ZZL: 
motywacja, selekcja itp., coaching, mentoring, style 
zarządzania, nowoczesny menager, skuteczne przywództwo, 
okresowa ocena pracowników).  

3. Problematyka funkcjonowania i relacji międzynarodowych 
państw poradzieckich.  

4. Polityka gospodarcza i społeczna. Historia gospodarcza.  
5. Gospodarka regionalna i lokalna. 

15 15 

dr Jakub 
Sukiennik 
 

1. Regulacja rynków. 
2. Ocena skutków regulacji. 
3. Rynki dóbr niekorzystnych społecznie. 
4. Ekonomiczna analiza prawa.  

15  

dr Witold 
Szczepaniak 
 

1. Zarządzanie ryzykiem rynkowym (cen papierów 
wartościowych, stóp procentowych, kursów walutowych), 
kredytowym, płynności, operacyjnym banku, towarzystwa 
ubezpieczeń, OFE, TFI, przedsiębiorstwa. 

15 15 



2. Ryzyko systemowe i stabilność systemu finansowego. 
3. Inżynieria finansowa (konstrukcja, analiza ryzyka i wycena 

instrumentów finansowych). 
4. Adekwatność kapitałowa banków (Bazylea II, III i IV)  

i towarzystw ubezpieczeń (Solvency II i III). 
5. Bańki (bąble) spekulacyjne (geneza, przyczyny, skutki, analiza 

ilościowa). 
6. Kryzysy w historii rynków finansowych. 
7. Piramidy finansowe. 
8. Innowacje na rynkach finansowych. 
9. Metody ilościowe (matematyczne, ekonometryczne, 

statystyczne) w finansach. 
10. Metody obliczeniowe (Excel VBA, Matlab, Mathematica, 

Statistica, SAS) w finansach. 

dr hab. Joanna 
Szczepaniak-
Sienniak, prof. 
UEW 
 

1. Polityka społeczna i publiczna.  
2. Finansowe instrumenty zabezpieczenia społecznego.  
3. Ubezpieczenia społeczne.  
4. Finansowanie polityki społecznej i jej subdyscyplin.   
5. Finansowe zabezpieczenie rodziny/gospodarstw domowych.  
6. Ekonomia polityki społecznej i rodzinnej.  
7. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych.  
8. Sprawiedliwość społeczna.  
9. Problemy i tendencje demograficzne w Polsce i na świecie.  
10. Przemiany ekonomicznych i demograficznych modeli rodziny. 
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dr Ewa Szostak 
 

1. Polityka gospodarcza we współczesnych gospodarkach. 
2. Integracja europejska. 
3. Polityka spójności UE. Fundusze i programy Unii Europejskiej. 
4. Polityka naukowa i innowacyjna. 
5. Kształtowanie rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego  

w kontekście integracji z Unią Europejską. 
6. Konkurencyjność gospodarek na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym, międzynarodowym. 
7. Analiza i ocena wybranych strategii w regionie. 
8. Globalizacja a przestrzeń społeczno-gospodarcza Polski. 
9. Globalizacja a alianse strategiczne, sieci współpracy, klastry. 

10 10 

dr hab. Andrzej 
Sztando, prof. 
UEW 
 

1. Ekonomiczne i finansowe aspekty działalności gmin, miast, 
powiatów i województw w zakresie infrastruktury technicznej 
i społecznej, ochrony środowiska, kultury, sztuki, sportu, 
rekreacji, turystyki, edukacji, komunikacji publicznej  
i promocji.  

2. Strategie rozwoju gmin, miast, powiatów, województw  
i państwa oraz ekonomiczne i finansowe aspekty ich 
wdrażania.  

3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie 
bezrobociu przez jednostki samorządu terytorialnego.  

4. Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i inkubatory 
przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa w nich działające.  

5. Innowacyjność w wymiarze branżowym i przestrzennym oraz 
prawne, finansowe i informacyjne instrumenty jej 
stymulowania. 

6. Cele zrównoważonego rozwoju oraz ich osiąganie przez 
gminy, miasta, regiony i państwa.  

7. Lokalne, regionalne i finansowe aspekty transformacji 
energetycznej Polski.  

8. Społeczno-gospodarcze skutki pandemii COVID-19.  
9. Nieruchomości – wartość, finansowanie, nabywanie, 

zbywanie, zarządzanie i wykorzystywanie.  
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10. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych z Unii 
Europejskiej przez miasta, gminy, powiaty i województwa 
oraz ich przedsiębiorstwa i inne organizacje. 

dr Wiktor 
Szydło 
 

1. Ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju 
(sustainable development) w wymiarze międzynarodowym, 
krajowym i regionalnym (NUTS 2) - główny nurt i ujęcie 
alternatywne. 

2. Transformacja systemowa (Polska na tle krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej) oraz rozwój społeczno-ekonomiczny 
wybranych krajów rozwiniętych, np. Japonia, wybrane kraje 
należące do strefy euro, Ameryka Północna oraz rozwijających 
się, np. Argentyna, Brazylia, Indie, Chiny. 

3. Globalny kryzys finansowy (Great Recession) z pierwszej 
dekady XXI wieku (ujęcie ortodoksyjne i heterodoksyjne). 

4. Globalne nierównowagi (global imbalances), nierównowagi  
w strefie euro oraz kryzys zadłużenia w Europie (główny nurt 
oraz ujęcie alternatywne). 

5. Kryzys na rynku nieruchomości (Stany Zjednoczone i wybrane 
kraje europejskie). 

6. Globalny kryzys żywnościowy (global food crisis) z lat 2005-
2008 oraz analiza wybranych rynków surowcowych (ujęcie 
instytucjonalne i heterodoksyjne). 

7. Bańki cenowe na wybranych rynkach, np. na rynkach nowych 
technologii, dot.com buble (ujęcie instytucjonalne). 

8. Problem niedożywienia i klęski głodu (w wybranych krajach).       
9. Wybrane aspekty finansjeryzacji (nadmiernego wzrostu 

znaczenia finansów) oraz wzrost nierówności dochodowych 
(ujęcie mainstreamowe i heterodoksyjne). 

10. Szanse i zagrożenia związane z globalizacją, wojny handlowe  
i walutowe, luzowanie ilościowe (QE). 
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dr Izabela 
Ścibiorska-
Kowalczyk 
 

1. Ekonomia (mikroekonomia i makroekonomia). 
2. Turystyka. 
3. Ekonomia kultury (rynki dóbr i usług kultury). 
4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 
5. Etyka biznesu. 
6. Ekonomia gospodarstwa domowego. 
7. Ekonomia instytucjonalna. 
8. Zachowania konsumentów na rynkach. 
9. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw. 
10. Aspekty ekonomiczne turystyki, hotelarstwa i sportu. 
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