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dr hab. inż. 
Agnieszka Becla 
 

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 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  

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 ekonomiczne. 
10. Wyzwania metodyczno-metodologiczne współczesnej 

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. Rola tożsamości narodowej i kulturowej w kształtowaniu 

5 5 



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.   
11. Powyżej zaprezentowana problematyka stanowi jedynie 

podstawę do sformułowania właściwych tematów prac,  
a studenci mogą proponować w oparciu o nie własne 
tematy. 

prof. dr hab. 
Andrzej Graczyk 
 

1. Energetyka odnawialna. 
2. Dostosowania  podmiotów gospodarczych/JST do z mian 

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. 

15  

dr Piotr Hajduga 
 

1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego  
w Polsce i Europie.  

2. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego.  

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

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

jednostek terytorialnych.  
9. Atrakcyjność i kreatywność ośrodków miejskich.  
10. Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. 

5 5 

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.  
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8. Zarządzanie wiekiem w gospodarce i przedsiębiorstwie.  
9. Ekonomia behawioralna i finanse behawioralne.  
10. Socjotechnika i psychomanipulacje w biznesie. 

prof. dr hab. 
Stanisław 
Korenik 
 

1. Planowanie przestrzenne, różne aspekty. 
2. Funkcjonowanie rynku nieruchomości. 
3. Wycena nieruchomości. 
4. Rozwój miast i jego kreowanie.  
5. Ekonomika miast i regionów. 
6. Polityka spójności. 
7. Kształtowanie się gospodarki cyfrowej. 
8. Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego. 
9. Aspekty behawioralne w przestrzeni społeczno-

ekonomicznej. 
10. Wybrane aspekty gospodarowania w przestrzeni. 

15 15 

dr hab. Patrycja 
Kowalczyk-
Rólczyńska, prof. 
UEW 
 

1. System emerytalny. Dodatkowe formy zabezpieczenia 
emerytalnego.  

2. Ubezpieczenia na rynku finansowym.  
3. Ubezpieczenia dla gospodarstw domowych, ubezpieczenia 

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

ryzyko, potencjał rozwoju). 
6. Wycena nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.  
7. Rynek finansowy. 
8. Zarządzanie ryzykiem w finansach.  
9. Zastosowanie metod ilościowych do badania zjawisk 

ekonomicznych, finansowych.  
10. Inwestycje alternatywne. 

15  

dr hab. Katarzyna 
Miszczak, prof. 
UEW 
 

1. Gospodarka i polityka regionalna. 
2. Miasta przyszłości. 
3. Strategie i międzynarodowe planowanie przestrzenne. 
4. Klastry i przestrzenne sieci gospodarcze w środowisku 

globalnym. 
5. Wyzwania rozwojowe nowoczesnego terytorium  

i terytorializacja procesów gospodarczych. 
6. Glokalizacja, rezyliencja, rewitalizacja miejskiej przestrzeni. 
7. Gospodarka nieruchomościami. 
8. Innowacje, kreatywność 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, inteligentne 
specjalizacje, e-rozwój). 

15 15 

dr hab. Dorota 
Rynio, prof. UEW 
 

1. Rewitalizacja ośrodków miejskich (odnowa obszarów 
miast/gmin). 

2. Kształtowanie nowych układów funkcjonalnych przestrzeni 
miejskiej. 

3. Partycypacja społeczna. 
4. Ograniczenia i bariery rozwoju miast w dobie pandemii 

(COVID-19). 
5. Inwestycje w nieruchomości w nowoczesnych miastach. 
6. Miasta przyszłości i miasta otwarte. 
7. Międzynarodowe sieci powiązań przedsiębiorstw i ich efekty 

w regionie oraz przekroju lokalnym. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa a rozwój lokalny i regionalny. 

8. Strategiczne programowanie rozwoju społeczno-
gospodarczego w regionie i na poziomie lokalnym. 
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Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego  
w przekrojach przestrzennych. 

9. Przekształcenia w gospodarce światowej powiązane  
z procesami globalizacji, integracji i regionalizacji. 

10. Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność, inwestycje, 
kreatywność, konkurencyjność i sieciowość w gospodarce 
światowej. 

dr hab. Andrzej 
Sztando, prof. 
UEW 
 

1. Przestrzenne, 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 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. Inwestowanie na rynkach nieruchomości. 
4. Wartość nieruchomości. 
5. Smart city, miasta zwarte, miasta zrównoważone, miasta 

kreatywne, miasta wiedzy – wdrażanie nowoczesnych 
koncepcji rozwoju przestrzennego miast. 

6. Atrakcyjność i ryzyko poszczególnych lokalizacji. 
7. Kształtowanie przestrzeni miejskich. 
8. Przejawy i konsekwencje ładu i chaosu przestrzennego  

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

przypadków. 
10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów 

miejskich i wiejskich, w otoczeniu dużych i średnich miast. 

15 15 

 


