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1. Cele przedmiotu               

C1 
Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze projektowym, analizy studium 
przypadku, lub w uzasadnionych przypadkach o charakterze przeglądowym, systematyzującym określony 
wycinek wiedzy 

C2 Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu typowego, z elementami analizy ocen i 
ewentualnych propozycji rozwiązań 

C3   

         

2. Efekty kształcenia (EK)       
  

  
Wiedza (W)              

EK-W1 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 

EK-W2 Zna podstawowe narzędzia prowadzenia badań 

EK-W3   

Umiejętności (U)              

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze 

EK-U2 Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy - problemu  

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe narzędzia badawcze 

EK-U4 Potrafi trafnie diagnozować problem 

EK-U5 Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów 

EK-U6 Potrafi obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne 

EK-U7 Potrafi dostrzegać prawidłowości występujące w obrębie badanego problemu 

EK-U8 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski 

EK-U9 Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej 
terminologii 

Kompetencje personalne i społeczne (K)        

EK-K1 Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach 
naukowych 

EK-K2 Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe problemy teoretyczne lub praktyczne 

EK-K3 Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim  

         



3. Problematyka seminarium: 

1. 

System i polityka finansowa państwa: System finansowy w Polsce. Polityka finansowa państwa (fiskalna i 
monetarna). Analiza dochodów i wydatków państwa. Problematyka deficytu i długu publicznego – metody 
finansowania deficytu i długu. System podatkowy w Polsce i innych krajach UE (harmonizacja podatków, 
oszustwa podatkowe, raje podatkowe). Polityka fiskalna krajów Unii Europejskiej, finanse Unii 
Europejskiej. Budżet państwa, państwowe fundusze celowe. Pomoc publiczna. Organizacje non-profit. 
Partnerstwo publiczno-prywatne. Opodatkowanie przedsiębiorców w Polsce i państwach UE. Podatki a 
źródła finansowania przedsiębiorstwa. Nowatorskie metody zarządzania sektorem publicznym. Specjalne 
Strefy Ekonomiczne. Kryzys i rozwój finansów publicznych Polski, krajów członkowskich UE lub innego 
kraju. 

2. 

Samorząd terytorialny: Organizacja samorządu terytorialnego. 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. Rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym 
jednostek samorządu terytorialnego. Analiza i ocena inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. 
Znaczenie funduszy europejskich w rozwoju gmin i powiatów. Gospodarka finansowa jednostek 
samorządu terytorialnego: rola dochodów, w szczególności własnych w finansowaniu działalności 
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie. Zewnętrzne (kredyty, pożyczki, obligacje, środki 
unijne) i wewnętrzne (dochody podatkowe) źródła finansowania  w gospodarce finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego. 

3. 

Polski i międzynarodowy rynek finansowy: Światowy system finansowy – kierunki zmian. Ewolucja 
polskiego rynku finansowego. 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. Bankowe i poza bankowe źródła 
finansowania działalności przedsiębiorstw. Produkty i usługi bankowości uniwersalnej oferowane osobom 
fizycznym i przedsiębiorstwom ( np. factoring, leasing, rozliczenia zagraniczne, kredyty itd. ). Integracja 
międzynarodowa. Kryzysy finansowe a kursy walutowe w transakcjach gospodarczych. Międzynarodowe 
rynki i instytucje finansowe. 

4. 

Fundusze unijne w Polsce lub analiza przypadków: Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania 
funduszy pomocowych w Polsce. Absorpcja funduszy w okresie 2007-2013. Fundusze strukturalne a 
wsparcie rozwoju regionalnego. Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich a fundusze rolnicze i dla 
obszarów wiejskich. Rola państwa w absorpcji funduszy unijnych. Rola funduszy strukturalnych UE w 
finansowaniu działalności sektora publicznego lub prywatnego (w rozwoju gospodarczym Polski). 

5. 

Unia Europejska – organizacja – zarządzanie – polityki szczegółowe – budżet – perspektywa finansowa 
2014-2020. Funkcjonowanie strefy euro po kryzysie. Dług i deficyt publiczny w strefie euro. Fundusze 
strukturalne. Polityka promowania wzrostu (polityka strukturalna, polityka konkurencji) według UE. 
Wspólna polityka monetarna (pozycja Europejskiego Banku Centralnego, Euroland, ERM II). Koordynacja 
polityki zatrudnienia i polityki społecznej w UE. Jednolity obszar walutowy i konsekwencje dla konkurencji 
globalnej. 

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, kryzysu nadzoru korporacyjnego, przyczyn bankructw gigantów giełdowych; analiza 
finansowa przedsiębiorstwa; analiza porównawcza sprawozdań finansowych, pomiar i ocena rentowności, 
płynności przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym, porównawcza analiza krajowych 
systemów podatkowych; zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie; rola ponadnarodowych korporacji 
w gospodarce narodowej; znaczenie eurorynków w polityce zadłużenia zagranicznego; międzynarodowa 
integracja rynków finansowych jako zewnętrzne ograniczenie polityki gospodarczej danego kraju; polityka 
OPEC i światowy rynek ropy naftowej; Rola Banku Światowego i międzynarodowych banków rozwoju we 
wzroście gospodarczym; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; Światowa Organizacja Handlu (WTO) i 
liberalizacja obrotów w sferze realnej; Rozwój transakcji elektronicznych i ich rola w gospodarce. 

7. Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

8. Każdy inny dowolny temat związany z tematyką finansów publicznych lub międzynarodowych. 

 
         



4. Metody i narzędzia prezentacji wyników:         
1. Prezentacja celów pracy dyplomowej 

2. 
Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej z zastosowaniem informatycznych programów, systemów oraz 
technik audiowizualnych 

3.  

4.   
         
5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:         

1. Ocena prezentowanych celów pracy dyplomowej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy na forum grupy seminaryjnej 

4.  Ocena końcowa pracy dyplomowej przez promotora 

5   
         

 
 
        

6. Dodatkowe informacje:           
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/Podpis prowadzącego/ 


