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Promotor Tematyka seminarium Studia  
stacjonarne 
/limit osób/ 

Studia  
niestacjonarne 

/limit osób/ 

dr hab. inż. 
Agnieszka Becla, 
prof. UEW 
 

1. Informacyjne podstawy procesów gospodarowania na 
różnych poziomach gospodarki. 

2. Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy  
i społeczeństwa informacyjnego. 

3. Rola zasobów przyrodniczych w procesach gospodarowania. 
4. Środowiskowe bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego. 
5. Uwarunkowania ekologiczne w działalności przedsiębiorstw. 
6. Środowisko przyrodnicze w funkcjonowaniu gospodarstw 

domowych. 
7. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju w gminie, 

przedsiębiorstwie i kraju. 
8. Problemy ekologiczne i sposoby ich rozwiązywania. 
9. Funkcjonowanie rynków surowców przyrodniczych. 
10. Problemy rozwojowe krajów zacofanych. 

15 15 

dr hab. Bożena 
Borkowska, prof. 
UEW 
 

1. Wykorzystanie asymetrii informacji na rynkach typu 
credence goods, np. suplementów diety, usług medycznych, 
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 wojny patentowe i 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. Regulacja rynków a działania grup interesu. 
10. Ochrona praw konsumenta na wybranych rynkach. 

10  

dr Marcin Brol 
 

1. Cyfryzacja gospodarki i sektora publicznego.  
2. Efektywność sektora publicznego.  
3. Polityka pieniężna.  
4. Polityka fiskalna.  
5. Cykle koniunkturalne.  
6. Organizacje non-profit.  
7. Współpraca międzysektorowa. 

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 1989r.  

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

6. Przyczyny i skutki międzynarodowych konfliktów 
politycznych, militarnych i gospodarczych w przeszłości  
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i obecnie. 
7. Społeczne zaplecze systemów totalitarnych. 

prof. dr hab. 
Stanisław Czaja 
 

1. Problemy rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej.  
2. Teoria rozwoju społeczno-ekonomicznego.  
3. Wyzwania ekonomiczno-ekologiczne współczesności, w tym 

globalne problemy i bariery ekologiczne oraz "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.  
8. Wyzwania integracji gospodarczej i polityk ekonomicznych.  
9. Rozwój dociekań ekonomicznych i szkoły ekonomicznej. 
10. Wyzwania metodyczno-metodologiczne współczesnej 

ekonomii.  

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. 

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. 

5 5 

dr Karolina 
Daszyńska-
Żygadło 
 

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

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

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). 

5  



dr hab. Zbigniew 
Dokurno, prof. 
UEW 
 

1. Zrównoważony rozwój jako model rozwoju współczesnych 
gospodarek.  

2. Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na 
wiedzy.  

3. Modelowanie zdrowia publicznego.  
4. Współczesne nurty w makroekonomii, z ukierunkowaniem 

na endogeniczne modele wzrostu gospodarczego.  

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).  

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. 

5 5 

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. Energetyka odnawialna. 
2. Dostosowania podmiotów gospodarczych/JST do zmian 

klimatu. 
3. Energetyczne wybory podmiotów (gospodarstw domowych, 

przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego). 
4. Rynki energii. 
5. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

energetycznej. 
6. Rynek w ochronie środowiska. 
7. Proekologiczna konsumpcja/produkcja i usługi. 
8. Rozwój zrównoważony miast i gmin. 
9. Efektywność energetyczna w gospodarstwie 

domowym/przedsiębiorstwie/JST. 
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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  

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. 

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. Social impact bonds jako instrument finansowania inwestycji 

JST, w tym PPP. 

5 5 

dr hab. Karol 
Kociszewski, 
prof. UEW 
 

1. Aplikacyjne 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. Międzynarodowe nierówności rozwoju gospodarczego 

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

5. Formułowanie i wdrażanie polityki rozwoju wybranych 
państw.  

6. Współczesna polityka rozwojowa w skali globalnej  
i makroekonomicznej.  

7. Społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju gospodarczego.  
8. Globalne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego.   
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9. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w Unii 
Europejskiej i w Polsce.  

10. Rynki produktów ekologicznych. 

prof. dr hab. 
Adam Kopiński 
 

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

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

rentownością i kapitałem obrotowym itp.).   
4. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.  
5. Analiza efektywności i ryzyka wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii (OZE).  
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, budżetowanie i controlling  
w przedsiębiorstwie.  

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

10. Rynki finansowe i kapitałowe, rynek giełdowy, efektywność 
spółek giełdowych. 

15 15 

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. Polityka prorodzinna w Polsce i na świecie.  
5. Jakość i poziom życia.   
6. Ubóstwo, nierówności dochodowe i społeczne.  
7. Eksperymenty w ekonomii.  
8. Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 

projektami.  
9. Wykorzystanie metod ilościowych w działalności firm  

i instytucji oraz w badaniach ekonomicznych.  
10. Zastosowanie metod ilościowych (ekonometrycznych)  

w ekonomii. 

10  

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.   

15 15 



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. 

prof. dr hab. 
Leszek Patrzałek 
 

1. Podatki a wzrost i rozwój gospodarczy. 
2. Wpływ kryzysu (klimatyczny, energetyczny, ekonomiczny, 

zdrowotny) na system finansów publicznych. 
3. Analiza zależności pomiędzy tempem wzrostu 

gospodarczego a wielkością dochodów i wydatków 
publicznych. 

4. Luka VAT a bezpieczeństwo finansów publicznych. 
5. Dług publiczny a tempo wzrostu gospodarczego. 
6. Analiza i ocena finansowania edukacji, ochrony zdrowia, 

instytucji kultury, pomocy społecznej. 
7. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego  

w warunkach niestabilnego otoczenia. 
8. Środki pomocowe UE jako instrument wspierania rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 
9. Kontrola i nadzór nad zarządzaniem finansami publicznymi. 
10. Pomiar i mechanizmy zmniejszania różnic fiskalnych między 

gminami, miastami i regionami. 

15 15 

dr hab. Radosław 
Pietrzyk, prof. 
UEW 
 

1. Rynek finansowy.  
2. Zarządzanie ryzykiem rynkowym.  
3. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym.  
4. Analiza i wycena instrumentów finansowych.  
5. Finanse osobiste.  
6. Portfel gospodarstw domowych.  
7.  Płynność rynków kryptowalut. 

10  

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.  

5 5 

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, 
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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. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych.  
6. Finansowe zabezpieczenie rodzin/gospodarstw domowych.  
7. Ekonomia polityki społecznej i rodzinnej.  
8. Sprawiedliwość społeczna.  
9. Problemy i tendencje demograficzne w Polsce i na świecie.  
10. Przemiany ekonomicznych i demograficznych modeli 

rodziny. 

15 15 

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. 

5 5 

 


