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____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 

 Dyscyplina, obszar…Ekonomia, Teoria ekonomii, Współczesna myśl ekonomiczna. Ekonomia 
zrównoważonego rozwoju, Rozwój myśli ekonomicznej

 Dorobek obejmuje… 900 pozycji (książki, rozdziały i artykuły)
 Realizowane projekty badawcze… (1) Wyzwania współczesnej ekonomii, (2) Ekonomiczne paradoksy 

współczesności, (3) Rozwój myśli ekonomiczno-ekologicznej w Polsce i na świecie, (4) Ekonomia 
zrównoważonego rozwoju, (5) Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Obszar nauki, dyscyplina… (1) Szeroko rozumiane zagadnienia współczesnej ekonomii i gospodarki, 

(2) Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy, (3) Ekonomia zrównoważonego 
rozwoju, (4) Niekonwencjonalne problemy współczesnej gospodarki i nauk ekonomicznych

 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna… (1) Wyzwania współczesnej 
ekonomii i gospodarki, (2) Rozwój dociekań ekonomicznych, (3) Metodologia i filozofia ekonomii

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Program badawczy… do ustalenia
 Umiejętność współpracy w zespole… nie wymagana
 Doświadczenie badawcze, zawodowe… bez konkretnych elementów
 Zdolność analitycznego myślenia… oczywiście
 Przygotowany program badawczy… nie jest konieczny

Zdjęcie 

Kontakt: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek B, pokój 215

Email: stanislawczaja57@gmail.com

Strona internetowa: brak

Link do listy publikacji: brak

Katedra: Ekonomii 

Ekologicznej

Funkcje/Stanowisko: 

profesor zwyczajny

mailto:stanislawczaja57@gmail.com


dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UE

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 

Ekonomia międzynarodowa: 
 koncentracja  na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, w sferze finansowej i realnej, w skali 

makro i mikro, w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym,
 badanie procesów w obrębie gospodarki światowej oraz elementów gospodarek narodowych czy regionalnych, 

mających swoje międzynarodowe aspekty lub nadających się do porównania w skali międzynarodowej,
 biznes międzynarodowy, szczególnie zaawansowane strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, rozliczanie 

transakcji międzynarodowych, badanie obrotów handlowych według różnych metod, zwłaszcza metody 
mierzenia strumieni handlu zagranicznego opartej na koncepcji wartości dodanej w przekroju geograficznym i 
sektorowym.

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

Wszelkie tematy związane z obszarem badawczym opiekuna naukowego, łączące się z preferencjami i 
zainteresowaniami kandydatów na studia doktoranckie, np.
 Rozliczanie i kalkulacje transakcji  międzynarodowych.
 Różnice kursowe jako translacyjny przejaw ryzyka walutowego w świetle regulacji  krajowych i 

międzynarodowych oraz ich wpływ na wynik finansowy.
 Zarządzanie należnościami zagranicznymi i środkami pieniężnymi przedsiębiorstw działających na rynkach 

zagranicznych.
 Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej.
 Strategiczna polityka handlowa i jej narzędzia.
 Miejsce handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym (znaczenie dla krajów rozwiniętych i rozwijających się).
 Wartość dodana w handlu międzynarodowym.
 Handel wewnątrzgałęziowy – metody pomiaru.
 Makropolityka handlu zagranicznego.
 Lobbing na rynkach międzynarodowych.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:

 Program badawczy związany z ww. tematyką
 Umiejętność współpracy w zespole
 Zainteresowania związane z tematyką wskazaną przez promotora
 Chęć do pracy naukowej

Kontakt: pok.208, bud. B, tel. + 48 71 36 80 186 

Email: malgorzata.domiter@ue.wroc.pl
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profesor nadzwyczajny



prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Ekonomia, a zwłaszcza międzynarodowe stosunki gospodarcze
 Biznes międzynarodowy, przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), działalność

korporacji transnarodowych (KTN) w Polsce i na świecie, uwarunkowania i narzędzia zagranicznej 
polityki ekonomicznej, polityka innowacyjna, regionalizm ekonomiczny w regionie Azji i Pacyfiku
(Japonia, Chiny, Korea Płd., ASEAN, Australia, Indie)

 Realizowane projekty badawcze dotyczą zróżnicowania polityki klastrowej oraz regionalizmu
ekonomicznego w regionie Azji i Pacyfiku, a także uwarunkowań politycznych oraz kulturowych
działalności KTN i przepływu BIZ 

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Dziedzina nauk ekonomicznych, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes 

międzynarodowy
 Polityka wymiany międzynarodowej, międzynarodowe przepływy czynników produkcji
 Konkurencyjność podmiotów gospodarki światowej
 Globalne problemy współczesnego świata – nierówności społeczne i rozwojowe, migracje, ubóstwo, 

kryzysy gospodarcze, terroryzm międzynarodowy
 Regionalizm ekonomiczny w regionie Azji i Pacyfiku
 Działalność korporacji transnarodowych z krajów rozwiniętych i gospodarek wschodzących
 Problematyka związana z badaniami prowadzonymi przez opiekuna naukowego lub łącząca jego 

zainteresowania z preferencjami kandydatów na studia doktoranckie 

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:

 Otwartość umysłu
 Założenia programu badawczego
 Umiejętność współpracy w zespole zróżnicowanym wiekowo
 Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność samodzielnej pracy naukowej
 Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zdjęcie 

Kontakt: sekretariat Katedry MSG, + 48 71 3680186 

Email: Boguslawa.Drelich-Skulska@ue.wroc.pl

Strona internetowa:
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prof. dr hab. Andrzej Graczyk

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 

Dyscyplina ekonomia, obszar – mikroekonomia, kształtowanie i ochrona środowiska, energetyka,  odnawialne 
źródła energii, efektywność energetyczna, rynek w ochronie środowiska , rynek produktów ekologicznych, 
innowacyjność, polityka regionalna
Dorobek obejmuje ponad 300 prac opublikowanych, 
• autorstwo lub współautorstwo prawie 30 monografii, 
• wypromowanych 9 doktorów nauk ekonomicznych, 
• trzech doktorantów ma otwarte przewody doktorskie
• czterech doktorantów otworzy przewody w tym roku akademickim
Realizowane projekty badawcze: zrealizowanych ponad 100 projektów badawczych, obecnie badania dotyczą 
obszarów: ekonomiczne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii, rozwój rynku produktów ekologicznych, 
ograniczanie niskiej emisji, rozwój ubezpieczeń ekologicznych, ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami
____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

Obszar nauki, dyscyplina: nauki społeczne, ekonomia
Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna:
• Ekonomiczne czynniki rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, gospodarki 

odpadami, ograniczania emisji, rozwoju rynku produktów ekologicznych;
• Polityka ekologiczna i jej instrumenty,
• Kształtowanie efektywności energetycznej w budownictwie, transporcie, gospodarstwie domowym,
• Badanie rynku produktów ekologicznych,
• Wspieranie działań w ochronie środowiska.
____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Program badawczy powinien być określony co do zakresu tematycznego i obszaru,
 Umiejętność współpracy w zespole nie jest wymagana,
 Doświadczenie badawcze, zawodowe przydatne, szczególnie związane z ochroną środowiska, 
 Zdolność analitycznego myślenia i syntetyzowania wysoce wskazana
 Przygotowany program badawczy mile widziany, ale nieobowiązkowy

Zdjęcie 

Kontakt: bud. B pok. 212, tel. 71 3680 177, 71 3680 180

Email: andrzej.graczyk@ue.wroc.pl

Strona internetowa:

Link do listy publikacji:

Katedra Ekonomii 

Ekologicznej

Funkcje/Stanowisko: 

Kierownik Katedry



dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 

Związane z obszarem nauki, dyscypliną: nauki społeczne, ekonomia.
____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna:
• Aplikacyjne problemy zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej lub makroekonomicznej.
• Zrównoważony rozwój wybranych sektorów gospodarki (rolnictwa, transportu, energetyki, turystyki etc.). 
• Charakterystyka i ocena strategii/polityki rozwoju wybranych państw.
• Współczesna polityka rozwojowa w skali globalnej i makroekonomicznej.
• Społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju gospodarczego.
• Światowy kryzys ekonomiczny w kontekście zmian międzynarodowej polityki rozwoju.
• Diagnoza funkcjonowania współczesnej gospodarki (zakres występowania błędów rynku, efektywność 

rynku w świetle dobrobytu społecznego i długookresowego rozwoju , przyczyny i konsekwencje kryzysu 
gospodarczego).

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

• Problemy rozwojowe krajów zacofanych (przyczyny i konsekwencje).
• Współczesne globalne i makroekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego (ekonomiczne, 

ekologiczne i społeczne). 
• Skuteczność i efektywność wdrażania funduszy strukturalnych UE w ochronie środowiska. 
• Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce.
• Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w rolnictwie polskim.
• Skuteczność i efektywność wdrażania w Polsce unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich.
• Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w UE.
• Rynki produktów ekologicznych.
____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
Zgodnie z wymaganiami  zasad rekrutacji.

Zdjęcie 

Kontakt: bud. B pok. 205, tel. 71 3680 482

Email: karol.kociszewski@ue.wroc.pl

Strona internetowa:

Link do listy publikacji:

Katedra Ekonomii 

Ekologicznej



prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik
____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze: 

 Dyscyplina: ekonomia, dziedzina wiedzy: nauki ekonomiczne, obszar wiedzy: nauki społeczne.

 Dorobek obejmuje publikacje przede wszystkim z zakresu gospodarki i polityki regionalnej, 

gospodarki przestrzennej, polityki miejskiej, rozwoju obszarów zurbanizowanych.

 Realizowane projekty badawcze i współtworzone strategie, m.in. Strategia Wrocław 2030, 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, Strategia województwa dolnośląskiego, 

Strategia integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocławskiej oraz jej aktualizacja; 

Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu 

infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL).
____________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

 Obszar nauki: nauki społeczne, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Zakres tematyczny prowadzonych prac doktorskich:

- Przestrzeń społeczno-ekonomiczna

- Gospodarka współczesnych miast

- Rozwój regionalny

- Samorząd terytorialny

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:

 Wstępnie przygotowany program badawczy związany z ww. tematyką
 Umiejętność współpracy w zespole
 Zainteresowania związane z tematyką wskazaną przez promotora
 Zdolność analitycznego myślenia

Zdjęcie 

Kontakt: 71 36 80 217
Email: stanislaw.korenik@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/stanislaw_korenik.html 

Link do listy publikacji: http://wir.bg.ue.wroc.pl/resultList.seam?t=simple&r=publication&q=stanis%C5%82aw&lang=pl&cid=6472&p=xib 

Katedra: Gospodarki 
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Administracji 

Samorządowej

Funkcje/Stanowisko:
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Katedry/profesor 

zwyczajny



dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UE

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 
 Obszar: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia
 Dorobek obejmuje: 30 artykułów, 12 udziałów w monografiach, 4 książki, w tym znaczna część publikacji 

w języku angielskim.
 Realizowane projekty badawcze: Efektywność obowiązkowych funduszy emerytalnych – wnioski dla Polski

__________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Obszar: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia
 Problematyka związana z prowadzonymi badaniami opiekuna:

- mikroekonomia
- ekonomia eksperymentalna
- teoria aukcji
- teoria gier
- podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Praca z szeroko rozumianej ekonomii (ocena kosztów, korzyści, efektywności itp.)
 Zastosowanie metod ilościowych (analizy teoretyczne, modele ekonometryczne, testy statystyczne)
 Biegła znajomość języka angielskiego
 Propozycja tematyki pracy (obszaru badawczego)
 Prace w języku polskim lub angielskim

Zdjęcie 

Kontakt: p. 120, bud. B

Email: pawel.kusmierczyk@ue.wroc.pl

Katedra Ekonomii 

Matematycznej

Stanowisko: profesor



dr hab. Wawrzyniec Michalczyk

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 handel międzynarodowy,
 finanse międzynarodowe,
 polityka walutowa i kurs walutowy,
 integracja monetarna.

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

 narodowa, regionalna i globalna polityka walutowa,
 światowy i regionalny ład walutowy,
 zależności między kursem walutowym a innymi zmiennymi,
 pieniądz międzynarodowy – teoria i praktyka,
 pieniądz wirtualny i kryptowaluty (Bitcoin, Ethereum, Litecoin itd.), 
 ekonomia gier komputerowych (w tym MMORPG),
 mechanizmy globalnego rynku gier i jego wymiar społeczny: gry komputerowe, 

planszowe, karciane, fabularne, hazardowe itd.,
 międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe,
 międzynarodowe przepływy kapitału, inwestycje zagraniczne,
 integracja monetarna i gospodarcza,
 funkcjonowanie i przyszłość strefy euro,
 handel międzynarodowy i polityka handlowa.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:

 pasja badawcza, zapał i dystans do rzeczywistości.

Kontakt: pok.102, bud. B, tel. + 48 71 36 80 186 

Email: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl
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Międzynarodowych 

Stosunków 

Gospodarczych

Stanowisko:

profesor nadzwyczajny



dr hab. Katarzyna Miszczak
____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze:
 Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością Regionalistyka, z 15-to letnim stażem pracy w charakterze

pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca licznych uczelni krajowych i zagranicznych m.in.
Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we
Wrocławiu, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Uniwersytetu Selçuk w Konya, Uniwersytetu Jana Evangelisty
Purkynĕ’go w Ústí nad Labem, Uniwersytetu Pamukkale w Denizli.

 Autorka ponad 100 publikacji naukowych wydanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Turcji, na Ukrainie i Łotwie. Pięciokrotna stypendystka
programów LLP Erasmus i Erasmus+ oraz członek Regional Studies Association. Ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020 oraz
recenzent projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i autorka analiz w ramach projektów współfinansowanych przez Unię
Europejską oraz instytucje krajowe, wykonywanych na rzecz przedsiębiorców i samorządów terytorialnych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.
Specjalista w zakresie planowania przestrzennego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
ekoklastrów, społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii, a także współczesnego finansowania rozwoju miast i regionów (projekty unijne). W
ramach projektów odpowiedzialna za badania i analizy wdrożeniowe, doradztwo w zakresie poprawności merytorycznej prognoz, co do możliwych do
osiągnięcia rezultatów planowanych strategii rozwoju gmin, powiatów i województw.

 Realizowane projekty badawcze:
1. Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski
(PPPSAXPOL), EFRR PO Współpraca Transgraniczna Polska – Saksonia 2007-2013;
2. Zaprojektowanie systemu umożliwiającego skuteczną implementację usługi bezobsługowego współdzielenia samochodów elektrycznych (Car sharing’u)
jako usługi ekoinnowacyjnej na zasadach klasteringu w gminach uzdrowiskowo-turystycznych Dolnego Śląska, EFS PO Kapitał Ludzki;
3. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych – DCSR, EFRR ZPORR, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy;
4. Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, EFS PO Kapitał Ludzki;
5. Creative SpIN - Creative Spillovers for Innovation, PO Urbact;
6. Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem, EFS PO Kapitał Ludzki;
7. Forum Polsko-Czeskie -Wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2011, MSZ RP;
8. Konwergencja i konkurencyjność regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń struktury Dolnego Śląska, MNiSW;
9. Przystanek kreatywności NEMO - Innowacja społeczna dla gmin, Miejski Program Wsparcia Współpracy Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora
Aktywności Gospodarczej „Mozart – partnerstwo nauki i biznesu”, Wrocławskie Centrum Akademickie;
10. Kilkadziesiąt projektów badawczych dedykowanych opracowaniu lub aktualizacji dokumentów strategicznych.
____________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:
 Problematyka z obszaru nauk społecznych, z dziedziny nauk ekonomicznych, związana z prowadzonymi badaniami opiekuna, w tym w szczególności:

Kreatywne metropolie światowe, regiony uczące się, e-rozwój, gospodarka oparta na wiedzy, klastry i sieci gospodarcze, administracja samorządowa,
gospodarka przestrzenna, innowacje społeczne w gminach i/lub przedsiębiorstwach, projekty unijne, innowacyjne zarządzanie jednostkami
samorządu terytorialnego, strategiczne partnerstwa nauka-biznes-samorząd, glolokalizacja i rezyliencja miejskiej przestrzeni, konkurencyjność i
rozwój zrównoważony regionów.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:
 Wstępnie przygotowany program badawczy
 Umiejętność współpracy w zespole
 Kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywne uczestnictwo w komunikacji naukowej
 Umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej zastosowania w działalności badawczej
 Zdolność analitycznego myślenia, dokumentowania wyników prac badawczych i tworzenia różnych typów publikacji naukowych
 Silna motywacja i entuzjazm w podejściu do pracy naukowej

Zdjęcie 

Kontakt: +48 71 3680 621

Email: katarzyna.miszczak@ue.wroc.pl

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/katarzyna_miszczak.html

Link do listy publikacji: http://wir.bg.ue.wroc.pl/resultList.seam?t=simple&r=publication&q=&lang=pl&cid=19494, http://156.17.96.99/cgi-

bin/wspd_cgi.sh/wo2_opbib.p?ID1=ENIIKMHMQMGNNLORHIHGEDCBILNM&ln=pl&RODZAJ=-100&ID=162400490300&widok=16&N1=W4371681&N2=1&N3=16&N4=KHW&srt=t00

Katedra: Gospodarki 

Przestrzennej i 

Administracji  

Samorządowej

Funkcje/Stanowisko: 

Adiunkt



dr hab. Dorota Rynio, prof. UE 
____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze: 

 Dyscyplina: ekonomia, obszar wiedzy: nauki społeczne

 Dorobek obejmuje publikacje z zakresu polityki regionalnej; procesów integracji, regionalizacji i globalizacji; rozwoju 

miast i obszarów funkcjonalnych

 Realizowane projekty badawcze, m.in. Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji 

projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL); projekt „Analizy, badania i 

prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” [POKL.08.01.04-02-003/08]” na potrzeby 

aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. ; Analiza tendencji rozwojowych regionu w 

odniesieniu do zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku; Wrocław 2030 -

Strategia rozwoju Wrocławia.
____________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

 Obszar nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia

Zakres tematyczny prowadzonych prac doktorskich:

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

- Międzynarodowe sieci powiązań  przedsiębiorstw  i  ich efekty w regionie oraz przekroju lokalnym

- Strategiczne programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie i na poziomie lokalnym

- Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego  w przekrojach przestrzennych

- Innowacyjność, inwestycje, kreatywność, konkurencyjność i sieciowość w gospodarce światowej  

- Programowanie gospodarki miejskiej w dobie gospodarki opartej na wiedzy

- Rewitalizacja ośrodków miejskich

- Kształtowanie nowych układów funkcjonalnych przestrzeni miejskiej 

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:

 Program badawczy związany z ww. tematyką
 Umiejętność współpracy w zespole
 Zainteresowania związane z tematyką wskazaną przez promotora
 Zdolność analitycznego myślenia

Zdjęcie 

Kontakt: 71 36 80 177
Email: dorota.rynio@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/dorota_rynio.html 

Link do listy publikacji: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=107805&_k=haaz48 

Katedra: Gospodarki 

Przestrzennej i 

Administracji 

Samorządowej

Funkcje/Stanowisko:

Prodziekan ds. Studiów 

Stacjonarnych Wydziału 

NE/Prof. UE



dr hab. Przemysław Skulski, prof. UE

____________________________________________________________________
Zainteresowania i projekty badawcze: 

 Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 Marketing międzynarodowy,
 Ambient marketing,
 Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego,
 Międzynarodowy rynek uzbrojenia,
 Współczesny przemysł zbrojeniowy,
 Bezpieczeństwo międzynarodowe.

____________________________________________________________________
Proponowana tematyka doktoratów:

 Problemy gospodarcze krajów rozwijających się,
 Zagrożenia globalizacji,
 Międzynarodowe strategie marketingowe,
 Marketing szeptany i wirusowy,
 Neuromarketing,
 Shockvertising jako forma promocji,
 Gendermarketing, 
 Kryzys multikulturowości,
 Komunikacja międzykulturowa,
 Zjawisko szoku kulturowego w biznesie międzynarodowym, 
 Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego,
 Pozycja Polski na międzynarodowym rynku uzbrojenia,
 Przemysł zbrojeniowy jako źródło innowacji dla gospodarki narodowej,
 Nielegalny handel bronią.

____________________________________________________________________
Oczekiwania wobec kandydatów:

 Odpowiedzialność, otwarty umysł, umiejętność komunikacji.

Kontakt: pok.219, bud. B, tel. + 48 71 36 80 185 

Email: przemyslaw.skulski@ue.wroc.pl

Katedra Makroekonomii

Stanowisko:

profesor nadzwyczajny



dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UE 
____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze: 

 Dyscyplina: ekonomia, dziedzina wiedzy: nauki ekonomiczne, obszar wiedzy: nauki społeczne

 Dorobek obejmuje publikacje przede wszystkim z zakresu polityki regionalnej, polityki miejskiej, gospodarki 

przestrzennej, międzynarodowych stosunków gospodarczych

 Realizowane projekty badawcze, przygotowane opracowania strategiczne i ekspertyzy (współautorstwo) m.in.

• Strategia Rozwoju Wrocław 2030;

• Analiza ekonomiczna potrzeb i możliwości rozwoju Wrocławia w zakresie gospodarki na potrzeby Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2030;

• Aktualizacja Strategii integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocławskiej;

• Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia na potrzeby przygotowania Programu Działań ZIT;

• dwie ekspertyzy ze sfery gospodarczej na rzecz aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.;

• Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze 

granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL). 
• ____________________________________________________________

Proponowana tematyka doktoratów:

 Obszar nauki: nauki społeczne, dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Zakres tematyczny prowadzonych prac doktorskich:

- Gospodarka regionalna i lokalna
- Nowoczesne koncepcje rozwoju przestrzennego miast
- Kształtowanie przestrzeni miejskich, rewitalizacja i zmiany struktury przestrzennej miast
- Czynniki lokalizacji i atrakcyjność lokalizacji
- Oddziaływanie czynników zewnętrznych (m.in. kapitału zagranicznego) na rozwój regionów
- Planowanie rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego miast, gmin, obszarów 
metropolitalnych i regionów

____________________________________________________________________

Oczekiwania wobec kandydatów:

 Zainteresowania związane z tematyką wskazaną przez promotora
 Konsekwencja i systematyczność
 Umiejętność współpracy w zespole
 Zdolność analitycznego myślenia

Zdjęcie 

Kontakt: 71 36 80 839
Email: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl 

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/alicja_zakrzewska-poltorak.html

Link do listy publikacji: http://wir.bg.ue.wroc.pl/resultList.seam?t=simple&r=publication&q=&lang=pl&cid=6381 

Katedra: Gospodarki 

Przestrzennej i 

Administracji 

Samorządowej

Funkcje/Stanowisko:

Uczelniany Koordynator 

Staży (w projekcie Staże 

na Start)/ profesor UE



Zapraszamy

Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel.: 71 368 01 00
fax: 71 367 27 78
e-mail: kontakt@ue.wroc.pl  
www.ue.wroc.pl/wydzial_ne

Studia doktoranckie na WNE to szansa na rozwój!

WYDZIAŁ  NAUK  EKONOMICZNYCH

http://www.ue.wroc.pl/

