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Studia  
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dr hab. Agnieszka 
Bem, prof. UEW 
 

1. Ekonomika zdrowia (finansowanie świadczeń, prywatyzacja  
i komercjalizacja, oceny kondycji finansowej jednostek). 

2. Finanse przedsiębiorstwa (analiza fundamentalna, analiza 
finansowa, ocena projektów inwestycyjnych). 

3. Finanse samorządowe (zadania samorządowe, finansowanie, 
ocena kondycji finansowej, wsparcie przedsiębiorczości). 

4. Finanse publiczne (finansowanie zadań publicznych, problemy 
budżetu, polityka podatkowa). 

5. Finanse międzynarodowe (system finansowy, kryzysy 
finansowe i gospodarcze, instytucje międzynarodowe). 

6. Finanse osobiste (ubezpieczenia zdrowotne, zabezpieczenie 
emerytalne). 

15 15 

dr Magdalena 
Broszkiewicz 
 

1. Relacje inwestorskie, obowiązki informacyjne spółek 
publicznych. 

2. Nadzór nad rynkiem kapitałowym. 
3. Ład korporacyjny, komunikacja spółek publicznych z rynkiem. 
4. Społeczna odpowiedzialność spółek publicznych. 
5. Międzynarodowe przepływy kapitału. 
6. Integracja rynków kapitałowych. 
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dr Magdalena 
Bywalec 
 

1. Sekurytyzacja aktywów bankowych- zmiany na rynkach 
finansowych związane z sekurytyzacją.  

2. Bankowość hipoteczna.  
3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.  
4. Finansowanie nieruchomości i rynek kredytu hipotecznego.  
5. Usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych i osób 

fizycznych.  
6. Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych i osób 

fizycznych.  
7. Cena nieruchomości a wartość nieruchomości- analizy rynku. 
8. Analizy sektora bankowego z punktu widzenia efektywności 

działania, następstw kryzysów finansowych, zachowań 
klientów, itp.  

9. Nowoczesne technologie na rynku bankowym- bankowość 
elektroniczna i jej rozwój.  

10. Produkty, usługi bankowe dla podmiotów gospodarczych  
i gospodarstw domowych- analizy danych rynkowych. 

5 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). 

15 15 



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

8. Nadzór ubezpieczeniowy (rola, funkcje, zadania). 
9. Rentowność produktów ubezpieczeniowych/ finansowych. 
10. Rachunkowość (problemy wyceny, ujmowania  

i prezentowania informacji, kreatywna, agresywna 
księgowość). 

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 Karolina 
Daszyńska-
Żygadło 
 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: 
1. Wycena aktywów materialnych (inwestycje rzeczowe)  

i niematerialnych (znaki towarowe, marka itp.). 
2. Wycena przedsiębiorstw (metody dochodowe, opcyjnie, 

porównawcze). 
3. Analiza fundamentalna. 
4. Analiza fuzji i przejęć przedsiębiorstw. 
5. Analiza finansowa w oparciu o benchmark (np. zarządzanie 

płynnością finansową przedsiębiorstw) 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i gospodarka obiegu 
zamkniętego (circular economy):  
1. Ład korporacyjny (rola rad nadzorczych, studia gender, itp.). 
2. Analiza funduszy odpowiedzialnych społecznie (SRI). 
3. Analiza indeksów i ratingów zrównoważonego rozwoju. 
4. Ocena realizacji CSR w przedsiębiorstwach w odniesieniu do 

wyników finansowych. 
5. Przykłady i analiza koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego 

(circular economy). 

15  

dr hab. Iwona 
Dittmann, prof. 
UEW 
 
 

1. Finanse osobiste, finanse gospodarstw domowych. 
2. Oszczędzanie i inwestowanie. 
3. Rachunek efektywności inwestycji. 
4. Ryzyko inwestycyjne. 
5. Rynek nieruchomości – analiza. 
6. Rynek nieruchomości - inwestowanie, finansowanie. 
7. Bankowość hipoteczna i kredyty mieszkaniowe. 
8. Wycena nieruchomości. 
9. Fundraising i crowdfunding. 
10. Fundusze inwestycyjne. 
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dr Marta 
Dziechciarz-Duda 
 

1. Ilościowa analiza i ekonometryczne modelowanie problemów  
ekonomicznych: ilościowe wsparcie zarządzania w małej lub 
średniej firmie, problemy wzrostu, kompetencji, organizacji; 
analiza procesu produkcyjnego; badanie indywidualnej  
i zespołowej wydajności pracy oraz systemu płac; 
modelowanie i analiza kosztów; ilościowe aspekty zarządzania 
inwestycjami kapitałowymi i rzeczowymi; zarządzanie 
ryzykiem bankowym, inwestycje finansowe, konstrukcja 

5 5 



portfela papierów wartościowych; optymalizacja struktury 
produkcji i nakładów, itp. Wykorzystanie metod ilościowych, 
w tym wielowymiarowej analizy statystycznej w analizie  
i modelowaniu problemów mikroekonomicznych.  

2. Wybrane problemy zarządzania marketingowego  
i zarządzania marketingiem, w tym bankowym, 
ubezpieczeniowym i międzynarodowym: segmentacja, wybór 
rynków docelowych (targeting) i pozycjonowanie produktów; 
wycena i zarządzanie znakiem firmowym i marką produktu; 
zarządzanie produktem, linie produktów, asortyment, cykl 
życia produktu, portfolio, nowe produkty; MIX marketingowy 
(strategia produktów; polityka cenowa, dystrybucja, mix 
promocyjny); zarządzanie marketingiem usług, usług 
bankowych, usług ubezpieczeniowych; marketing 
międzynarodowy. Wykorzystanie metod ilościowych, w tym 
wielowymiarowej analizy statystycznej w ocenie efektywności 
zarządzania marketingowego i marketingiem. 

dr Ilona Fałat-
Kilijańska 
 

1. Rynki finansowe. Instrumenty. 
2. Rynek walutowy i jego instrumenty. 
3. Transakcje spekulacyjne, arbitrażowe i zabezpieczające na 

rynku walutowym. 
4. Inwestycje alternatywne. 
5. Inwestycje private equity i venture capital. 
6. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 
7. Finanse przedsiębiorstw. 
8. Analiza finansowa. 

15 5 

dr Małgorzata 
Gałecka 
 

1. Finanse publiczne. 
2. Finanse samorządu terytorialnego. 
3. Efektywność wydatków publicznych. 
4. Finanse UE. 
5. Polityka budżetowa UE. 

8 8 

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).  

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. 

15 15 

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 Ewa Gubernat 
 

1. Bankowość Korporacyjna. 
2. Współpraca banku z Klientami. 
3. Finanse, ekonomika, zarządzanie bankiem.  
4. Produkty i usługi bankowe. 
5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 
6. Pozyskiwanie finansowania w przedsiębiorstwach i 

samorządzie terytorialnym. 
7. Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia 

społecznego. 

5 5 

dr inż. Dominika 
Hadro 
 

1. Reakcje cen akcji w długim i krótkim okresie. 
2. Analiza finansowa spółek giełdowych. 
3. Koszt i źródła pozyskania kapitału w spółkach giełdowych. 
4. Relacje inwestorskie spółek giełdowych.  
5. Raportowanie niefinansowe spółek giełdowych. 
6. Atrakcyjność inwestycyjna spółek z indeksów ESG. 

15 15 

prof. dr hab. 
Krzysztof Jajuga 
 

1. Rynek finansowy i towarowy – instrumenty: akcje, obligacje, 
instrumenty pochodne, towary, waluty. 

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 danych finansowych  

i ekonomicznych. 
7. Finanse behawioralne. 
8. Nowe technologie na rynku finansowym (Big Data, sztuczna 

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

zarządzanie ryzykiem. 
10. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych.  

15  

dr Anna 
Jędrzychowska 
 

1. Ubezpieczenia dla gospodarstw domowych. 
2. Finanse osobiste 
3. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej. 
4. Zabezpieczenie emerytalne i społeczne. 
5. Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie. 
6. Metody matematyczne w ubezpieczeniach. 
7. Finanse zakładów ubezpieczeń. 
8. Nowe technologie w ubezpieczeniach. 

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. 

15  

prof. dr hab. 
Jacek Karwowski 
 

1. Wykorzystanie instrumentów (międzynarodowych) rynków 
pieniężnych, kapitałowych i walutowych, w tym 
instrumentów pochodnych. 

2. Finanse spółek. 
3. Podatki w spółkach, zwłaszcza w obrocie międzynarodowym. 

15 15 



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

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). 

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. 
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. Rachunek kosztów i zarządzanie kosztami. 
10. Analiza kosztów, wyników i rentowności przedsiębiorstwa. 

5 5 

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 Joanna Koczar 
 

1. Raportowanie finansowe i niefinansowe a potrzeby 
informacyjne interesariuszy.   

2. Zarządzanie organizacją a system informacyjny 
rachunkowości.  

3. Rachunkowość behawioralna (komunikacja, ludzie  
w organizacji a system informacyjny).  

4. Wycena majątku w świetle prawa bilansowego  
i podatkowego.  

5. Analiza działalności przedsiębiorstw.  
6. Etyka rachunkowości a etyka biznesu.  
7. Rachunkowość w organizacjach non profit i sektorze finansów 

publicznych.  
8. Organizacja rachunkowości i ewidencji podatkowych  
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w podmiotach gospodarczych. 

prof. dr hab. 
Adam Kopiński 
 

1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw, banków i innych 
instytucji.  

2. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.   
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (rentownością, 

płynnością, kapitałem obrotowym, itp.).   
4. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.  
5. Analiza efektywności i ryzyka inwestycji w odnawialne źródła 

energii.  
6. Zarządzanie bankami i analiza systemów bankowych 

bankowość elektroniczna, systemy kart płatniczych, ocena 
zdolności kredytowej.  

7. Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami, bankami i innymi podmiotami.  

8. Rachunkowość zarządcza controlling i budżetowanie  
w przedsiębiorstwie.  

9. Metody ilościowe w ekonomii i finansach, analiza 
fundamentalna, wycena spółek.  

10. Rynki finansowe i kapitałowe, giełda, efektywność spółek 
giełdowych. 

15 15 

prof. dr hab. inż. 
Dorota Korenik 
 

1. Usługi finansowe (wszystkie rodzaje), rynek usług 
finansowych, wykorzystanie, rozwój.  

2. Systemy finansowe: bankowy, ubezpieczeniowy, inne systemy 
pośrednictwa. 

3. Finansowanie przedsiębiorstw oraz instytucji III filara 
gospodarki. 

4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. 
5. Finansowanie samorządu terytorialnego. 
6. Finansowanie nieruchomości. 
7. Inwestycje finansowe. 
8. Finanse gospodarstw domowych (zarządzanie finansami). 
9. Bankowość. 
10. Pośrednictwo kredytowe. 

15 15 

dr hab. Olga 
Kowalczyk, prof. 
UEW 
 
 

1. Polityka społeczna w Polsce i w innych krajach. 
2. Systemy zabezpieczenia społecznego. 
3. Integracja europejska. 
1. Finanse publiczne. 
2. Finansowanie zadań społecznych. 
3. Rynek pracy. 
4. System wspierania osób z niepełnosprawnościami. 
5. Wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

5 5 

dr hab. Patrycja 
Kowalczyk-
Rólczyńska, prof. 
UEW 
 
 

1. System emerytalny. Dodatkowe formy zabezpieczenia 
emerytalnego.  

2. Ubezpieczenia na rynku finansowym (bancassurance, 
ubezpieczeniowe instrumenty rynku finansowego).  

3. Ubezpieczenia dla gospodarstw domowych, ubezpieczenia dla 
przedsiębiorstw. 

4. Finanse gospodarstw domowych. 
5. Rynek nieruchomości (analiza, finansowanie, inwestowanie, 

ryzyko). 
6. Rynek finansowy. 
7. Zarządzanie ryzykiem w finansach. 
8. Zastosowanie metod ilościowych do badania zjawisk 

ekonomicznych, finansowych. 
9. Inwestycje alternatywne (dzieła sztuki, złoto, srebro, wino, 

whisky, monety). 

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. 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.  

3. Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych.  

4. Analiza, modelowanie i prognozowanie zjawisk 
gospodarczych.  

5. Modelowanie procesów konwergencji społecznej  
i gospodarczej.  

6. Analiza, modelowanie i prognozowanie procesów 
demograficznych. 

8 8 

dr hab. Ireneusz 
Kuropka, prof. 
UEW 
 
 

1. Popyt na produkty instytucji finansowych.   
2. Analiza techniczna i fundamentalna.   
3. Ratingi instytucji finansowych, branż.   
4. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej firmy; 

prognozowanie zagrożenia upadłością.   
5. Analiza i prognozowanie zjawisk makroekonomicznych.  
6. Inwestycje na rynku nieruchomości. 
7. Dobrobyt, warunki i poziom życia.  
8. Modelowanie i prognozowanie zjawisk demograficznych. 
9. Pandemia Covid-19 i jej skutki. 
10. Stan zdrowia ludności. 

15  

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. 

6  



5. Ekonomia eksperymentalna. 
6. Teoria gier, teoria aukcji. 

dr hab. Katarzyna 
Kuziak, prof. 
UEW 
 
 

1. Wycena instrumentów finansowych.  
2. Finanse behawioralne. 
3. Rynek funduszy inwestycyjnych. 
4. Analiza i zarządzanie portfelem. 
5. Inwestycje alternatywne. 
6. Analiza stóp zwrotu indeksów (akcji, kursów walut). 
7. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa/instytucji finansowej. 
8. Rynek nieruchomości. 
9. Modele prognozowania bankructwa. 

5  

dr hab. 
Magdalena Ligus, 
prof. UEW 
 

1. Ocena finansowej oraz/lub społeczno-ekonomicznej 
efektywności inwestycji proekologicznych w energetyce  
(w szczególności w odnawialne źródła energii). 

2. Analiza kosztów i korzyści (CBA) inwestycji w odnawialne 
źródła energii. 

3. Analiza wielokryterialna programów inwestycyjnych  
w energetyce. 

4. Zrównoważony rozwój energetyczny (regionów Polski, Polski 
oraz państw członkowskich UE) - stan obecny oraz strategia 
rozwoju. 

5. Analiza finansowej oraz/lub społeczno-ekonomicznej 
efektywności inwestycji w energetykę jądrową.  

6. Zarządzanie ryzykiem inwestycji w odnawialne źródła 
energii/analiza opłacalności i ryzyka. 

 15 

dr Ewa Łosiewicz-
Dniestrzańska 
 

1. Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności 
finansowej.   

2. Płynność sektora bankowego.  
3. Rezerwy banków.  
4. Ochrona interesu klienta banku.  
5. Ryzyko braku zgodności (Compliance) w banku.  
6. Polska a strefa euro.   
7. Rynek kredytów konsumenckich. 

2 2 

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  

dr Aleksander 
Mercik 
 

1. Kryptoaktywa. 
2. Venture Capital. 
3. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. 
4. Identyfikacja i pomiar ryzyka rynkowego. 

15 15 

dr Adam 
Nosowski 
 

1. Bankowe modele biznesowe - struktura, analiza, wyzwania. 
2. Innowacje w sektorze bankowym. 
3. Wartość tworzona dla klienta bankowego - analiza, 

projektowanie. 

3 3 

dr Jarosław 
Olejniczak 

1. Podatki i polityka podatkowa (opodatkowanie 
przedsiębiorstw, osób fizycznych, działalność administracji 

15  



 skarbowej, podatki samorządowe).  
2. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów 

publicznych (polityka budżetowa gmin, powiatów  
i województw; dochody, wydatki, dług komunalny, działalność 
podmiotów komunalnych, gospodarka funduszy celowych, 
agencji wykonawczych, jednostek budżetowych, itp.). 

3. Budżet partycypacyjny (budżet obywatelski w Polsce, budżet 
partycypacyjny na świecie, fundusze sołeckie, partycypacja 
publiczna). 

4. Budżet państwa. 
5. Dług sektora finansów publicznych i poszczególnych 

podsektorów (zarządzanie długiem Skarbu Państwa, 
zarządzanie długiem komunalnym, instrumenty dłużne). 

6. Zamówienia publiczne. 
7. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie.  
8. Bankowość. 

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  

finansami. 
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 10 

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. 

12  

dr Ewa 
Poprawska 
 

1. Analiza rynku produktów ubezpieczeniowych/finansowych. 
2. Finanse zakładów ubezpieczeń. 
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.  

7  



8. Nowe technologie w ubezpieczeniach. 
9. Zastosowanie metod ilościowych w badaniach zjawisk 

ekonomicznych. 

dr Paweł 
Porcenaluk 
 

1. Finanse behawioralne. 
2. Rynki i instrumenty finansowe. 
3. Analiza portfelowa.  
4. Analiza techniczna.  
5. Analiza fundamentalna. 

2  

dr Michał Poszwa 
 

1. Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 
– podatki ryczałtowe (uproszczone) i na zasadach ogólnych.   

2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz procedury 
rozliczeniowe w podatku  dochodowym od osób fizycznych.   

3. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym osób fizycznych 
i prawnych.   

4. Opodatkowanie międzynarodowe – opodatkowanie 
dochodów uzyskiwanych za granicą i unikanie podwójnego 
opodatkowania.   

5. Podatek od towarów i usług – procedury rozliczeniowe  
w obrocie krajowym.   

6. Podatek od towarów i usług – procedury rozliczeniowe na 
rynku wspólnotowym i poza wspólnotą europejską.   

7. Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe osób zatrudnionych 
oraz analiza klina podatkowego.   

8. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, np. 
optymalizacja formy podatku  dochodowego, polityka 
wykazywania dochodu, polityka amortyzacji podatkowej,  
opodatkowanie a finansowanie działalności, sterowanie 
płatnościami z tytułu VAT.   

9. Zarządzanie ryzykiem podatkowym.   
10. System podatkowy – wpływ obciążeń podatkowych  

i ubezpieczeniowych na działalność przedsiębiorstw i innych 
podatników.  

5 5 

dr hab. Bogusław 
Półtorak, prof. 
UEW 
 
 

1. Polityka należności w firmie - zarządzanie wierzytelnościami, 
windykacja.  

2. Optymalizacja podatkowa, optymalizacja kosztów 
finansowych.  

3. Projekty i controlling finansowy.   
4. Produkty i usługi bankowości detalicznej.  
5. Kredyty mieszkaniowe, finansowanie i inwestowanie  

w nieruchomości.  
6. Innowacje i pośrednictwo finansowe, fintech, crowdfunding  

i lendtech.  
7. Private banking, bankowość inwestycyjna i korporacyjna.  
8. Fundusze rozwoju dla firm i finansowanie inwestycji 

infrastrukturalnych, publicznych, w tym samorządów.  
9. Rynki finansowe, polityka pieniężna, system finansowy 

państwa.  
10. Więcej informacji o tematach badań i promotorze: 

http://katfin.ue.wroc.pl/index.php/pracownicy/dr-hab-
boguslaw-poltorak/ . 

15 15 

dr hab. Katarzyna 
Prędkiewicz, 
prof. UEW 
 
 

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. Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa.  
6. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw.  

10  



7. Wycena przedsiębiorstwa. 

dr Paweł 
Prędkiewicz 
 

1. Źródła finansowania przedsiębiorstw.  
2. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwach.   
3. Ocena efektywności inwestycji.   
4. Analiza finansowa przedsiębiorstw.  
5. Wycena przedsiębiorstw.   
6. Analiza techniczna.   
7. Rynki finansowe.  
8. Modele bankructwa. 
9. Finanse opieki zdrowotnej.  
10. Rynek obligacji. 

10  

dr hab. inż. 
Bożena 
Ryszawska, prof. 
UEW 
 
 

1. Perspektywy rozwoju gospodarki współdzielenia. 
2. Wpływ funduszy unijnych na konkurencyjność i atrakcyjność 

gminy. 
3. Zielona transformacja.  
4. Adaptacja do zmian klimatu na przykładzie miasta.  
5. Wyzwania stojące przed Polską w zakresie transformacji 

energetycznej. 
6. Transformacja gospodarki liniowej w gospodarkę o obiegu 

zamkniętym w Polsce. 
7. Wpływ funduszy unijnych na zieloną transformację  

i konkurencyjność Gminy. 
8. Zielona transformacja miast.  
9. Gospodarka obiegu  zamkniętego: rola i znaczenie czwartej 

rewolucji przemysłowej. 
10. Rynek finansowy w dobie zielonej transformacji. 

10 10 

dr hab. Rafał 
Siedlecki, prof. 
UEW 
 
 

1. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 
2. Wycena przedsiębiorstw. 
3. Planowanie finansowe. 
4. Prognozowanie ostrzegawcze w przedsiębiorstwie. 
5. Finanse firm non-profit. 
6. Analiza fundamentalna. 
7. Rynki finansowe – funkcjonowanie, inwestycje i wycena 

instrumentów finansowych. 

15 15 

dr hab. Tomasz 
Słoński, prof. 
UEW 
 
 

1. Zarządzanie przez wartość (Value Based-Management). 
2. Wycena przedsiębiorstwa (DCF, option, comparable)  

w ramach analizy fundamentalnej.  
3. Fuzje i przejęcia. 
4. Restrukturyzacja finansowa (skupy akcji, wykupy lewarowane, 

IPO, zmiana struktury finansowej). 
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ESG) - pomiar  

i raportowanie. 
6. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw (analiza inwestycji 

bezpośrednich). 

5 5 

dr Katarzyna 
Smolny 
 

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

15  

dr Magdalena 
Swacha-Lech 
 

1. Finanse behawioralne. 
2. Finanse gospodarstw domowych. Decyzje kredytowe. Decyzje 

oszczędnościowe. 
3. System emerytalny. Gromadzenie dodatkowych oszczędności 

emerytalnych.  
4. Usługi finansowe oferowane przez fintechy. 
5. Crowdfunding. 
6. Innowacyjne usługi finansowe oferowane przez banki. 
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7. Bancassurance. 

dr Witold 
Szczepaniak 
 

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

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. 
6. Metody obliczeniowe (Excel VBA, Matlab, Mathematica, 

Statistica, SAS) w finansach. 

15 15 

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. 

15 15 

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.  
10. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych z Unii 

Europejskiej przez miasta, gminy, powiaty i województwa 
oraz ich przedsiębiorstwa i inne organizacje. 

15 15 

dr Wiktor Szydło 
 

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

15 15 



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 bubble (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). 

dr Artur 
Trzebiński 
 

1. Fundusze inwestycyjne. 
2. Fundusze nieruchomości. 
3. Zarządzanie produktami finansowymi.  
4. Finanse behawioralne.  
5. Crowdinvesting. 

10 10 

dr hab.Jacek 
Uchman, prof. 
UEW 
 
 

1. Źródła finansowania, struktura i koszt kapitału firmy.  
2. Rentowność, wartość i wycena firmy. 
3. Analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych.  
4. Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie.  
5. Polityka dywidend i podział zysku w spółkach kapitałowych.  
6. Struktura właścicielska akcjonariatu (także SP i kapitał 

zagraniczny).  
7. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób 

fizycznych.  
8. CIT i poszczególne mechanizmy jego funkcjonowania (CFC, CIT 

„estoński”, niedostateczna kapitalizacja i inne).  
9. Elementy konstrukcyjne VAT a sytuacja finansowa 

przedsiębiorstwa.  
10. Inne zagadnienia do uzgodnienia. 

15 15 

dr Agnieszka 
Werwińska 
 

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego. 
2. Dochody budżetowe. 
3. Inwestycje JST. 
4. Budżetowanie zadaniowe, dług jednostki samorządu 

terytorialnego; zarządzanie długiem, wieloletnia prognoza 
finansowa jednostki samorządu terytorialnego, wieloletni 
plan inwestycyjny. 

5. Inne tematy do uzgodnienia. 
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dr hab. Maria 
Węgrzyn, prof. 
UEW 
 

1. Ekonomika i finansowanie systemu ochrony zdrowia. 
2. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 
3. Produkty i usługi finansowe. 
4. Ubezpieczenia gospodarcze, w tym ubezpieczenia na życie. 
5. Ubezpieczenia społeczne w systemie zabezpieczenia 

społecznego. 

15 15 



6. Fundusze europejskie. 
7. Efektywność ekonomiczna podmiotów gospodarczych, w tym 

medycznych. 

prof. dr hab. 
Justyna Zabawa 
 

1. Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju współczesnego 
sektora bankowego.  

2. Usługi finansowe dla osób fizycznych i prawnych.  
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR, Corporate Social 

Responsibility) w funkcjonowaniu instytucji finansowych oraz 
przedsiębiorstw.  

4. Raportowanie niefinansowe.  
5. Bankowość ekologiczna.  
6. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych.  
7. Finansowanie inwestycji proekologicznych. 
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