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Przykładowe zakresy tematyczne:
dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ
Mezoekonomia. Ekonomia rozwoju regionalnego:


teoria rozwoju regionalnego;



zróżnicowanie poziomów rozwoju; kierunki i dynamika rozwoju regionalnego i lokalnego; ujawnione i ukryte
potencjały rozwoju makroregionów i regionów; siły motoryczne i ograniczenia rozwoju; dywergencja,
konwergencja rozwoju gospodarek regionalnych;



polityka spójności, krajowe polityki rozwoju regionalnego, formy i narzędzia wsparcia, ocena sprawności i
skuteczności interwencji publicznej w tym obszarze;



robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych; Przemysł 4.0.

Rynek kapitałowy. Mikro- i makroperspektywa:


współczesne przemiany w obszarze regulowanych rynków obrotu papierami wartościowymi i giełd
towarowych (demutualizacja, demonopolizacja, fuzje, alianse strategiczne, alternatywne systemy obrotu
instrumentami finansowymi, scenariusze rozwoju);



fundusze inwestycyjne typu: private equity, invention capital, intellectual ventures;



unia rynków kapitałowych (w UE).

Ekonomia własności przemysłowej. Mikro- i makroperspektywa:


własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny;



dyfuzja wiedzy przemysłowej, regionalna specjalizacja technologiczna;



kierunki rozwoju innowacji technicznych (trendy, scenariusze rozwoju, wzrastające technologie);



monopol patentowy, efekty zewnętrzne (koszty/korzyści prywatne oraz publiczne monopolu patentowego),
efektywność systemów ochrony własności przemysłowej;

Makroekonomia:


wyzwania technologiczne i zasobowe dla rozwoju polskiej gospodarki; zmiany strukturalne sfery realnej w
ramach UE;



stabilizacja makroekonomiczna - wyznaczniki, uwarunkowania;



instytucje a rozwój gospodarczy; sfera regulacji gospodarki;



ramy instytucjonalne procesów rozwoju innowacji; gospodarcze, społeczne i kulturowe znaczenie innowacji.



gospodarka cyfrowa

dr Sławomir Wyciślak
· Zarządzanie finansami w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (źródła finansowania, unikanie
opodatkowania, zarządzanie ryzykiem, wpływ technologii cyfrowych)
· Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (przesłanki, strategie, modele)
· Łańcuch dostaw (obsługa zamówień, zarządzanie zapasami, magazyn, opakowanie, transport, sieci logistyczne,
centra logistyczne)
· Marketing w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (standaryzacja i adaptacja, produkt,
kanały dystrybucji, promocja międzynarodowa, ceny w marketingu międzynarodowym, efekt kraju pochodzenia)
· Zarządzanie zasobami ludzkimi działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (pozyskiwanie
personelu, wynagradzanie, różnice kulturowe)
· Technologie cyfrowe w działalności przedsiębiorstwa (sensory, drony, roboty, smartfony, blockchain etc.)
· Modele adaptacji przedsiębiorstw w warunkach digitalizacji (platformy, ekosystemy)
· Implikacje sztucznej inteligencji dla ekonomii i zarządzania
· Praktyki szczupłe i zwinne w działalności przedsiębiorstw
· Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu
· Czynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym: Japonia, USA, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny, Indie.
· Kreatywność w organizacji
· Metody i techniki optymalizacji w ekonomii i zarządzaniu
· Zjawiska kryzysowe w globalnej gospodarce (przyczyny, przebieg, konsekwencje)
· Kryzys 2008+.
· Efekt zarażania w gospodarce
· Konsekwencje COVID19 dla działalności przedsiębiorstwa

dr Judyta Lubacha
1. źródła finansowania działalności gospodarczej, fundusze unijne w rozwoju przedsiębiorstw,
2. instytucjonalne uwarunkowania działalności gospodarczej – systemy podatkowe, regulacje, wskaźniki doing
business
3. innowacyjność przedsiębiorstw, innowacje ekologiczne
4. zrównoważony rozwój – perspektywa makro i mikroekonomiczna (zrównoważona firma)
5. kapitał ludzki, kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
6. narodowe i regionalne systemy innowacji, uwarunkowania innowacyjności
7. rozwój regionalny, polityka regionalna UE
8. kryzysy gospodarcze i finansowe
Zaproponowane obszary tematyczne są jedynie poglądowe, istnieje możliwość wyboru przez studentów również
innych tematów

dr Sylwia Bąk
1) Ryzyko finansowe przedsiębiorstw, szczególnie: ryzyko płynności, ryzyko wypłacalności, ryzyko kredytowe, ryzyko
inwestycyjne, ryzyko ubezpieczeniowe, ryzyko cenowe.
2) Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, w tym głównie:
a) identyfikacja czynników ryzyka finansowego,
b) prognozowanie ryzyka finansowego,
c) pomiar i analiza ryzyka finansowego,
d) ocena wpływu ryzyka finansowego na działalność przedsiębiorstw,
e) kontrola i monitorowanie ryzyka finansowego,
f) metody i narzędzia zarządzania ryzykiem finansowym.
3) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
4) Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw (krajowych i międzynarodowych).
5) Analiza sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow).
6) Analiza płynności finansowej, rentowności, zadłużenia i wypłacalności przedsiębiorstw.
7) Zarządzanie ciągłością działalności przedsiębiorstwa, w tym: metody oceny zdolności przedsiębiorstwa do
kontynuacji działalności oraz zagrożenia upadłością, np.: analiza dyskryminacyjna (modele dyskryminacyjne), systemy
wczesnego ostrzegania.

8) Finansowe aspekty zarządzania kryzysowego, w tym: identyfikacja finansowych symptomów kryzysu w
przedsiębiorstwie.
9) Sposoby zapobiegania, przeciwdziałania oraz neutralizowania finansowych skutków kryzysów w
przedsiębiorstwach.
10) Ekonomiczne następstwa globalnej pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwach z różnych sektorów.
11) Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie.
12) Audyt finansowy.
13) Controlling finansowy.

dr Wojciech Sadkowski
1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa – istota kosztów, determinanty kosztów i ich struktury,
analiza sprawozdania finansowego, budżetowanie, ewolucja rachunkowości
2. Koszty jakości i ich rachunek – struktura kosztów, modele tego rachunku i ich dotychczasowe zastosowania,
rachunek kosztów jakości narzędziem oceny efektywności systemów zarządzania przedsiębiorstw
3. Analiza finansowa przedsiębiorstw – analiza pionowa oraz pozioma bilansu i RZiS, analiza wskaźnikowa, analiza
cash-flow, analiza otoczenia, analiza SWOT, wykorzystanie analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji
4. Bankowość korporacyjna – rola banków w rozwoju przedsiębiorczości, polityka kredytowa banków wobec
przedsiębiorstw, rodzaje kredytów, finansowanie przedsiębiorstw, innowacyjne produkty, dostępność kredytów
bankowych , metody oceny zdolności kredytowej
5. Sektor MSP – stan sektora w Polsce, struktura źródeł finansowania, oferta sektora bankowego dla MSP,
efektywność działalności, bariery rozwoju MSP, dostęp do projektów UE
6. Upadłość przedsiębiorstw – wpływ kryzysu na upadłość przedsiębiorstw, przyczyny upadłości, skala upadłości w
sektorze bankowym i w prywatnych podmiotach
7. Zarządzanie jakością w usługach - certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 w przedsiębiorstwach,
metody pomiaru jakości usług, narzędzia zarządzania jakością,
8. Powyższe zagadnienia w kontekście kryzysu wywołanego pandemią Covid-19

dr Marek Jarzębiński
Problematyka ubezpieczeń
1. Uwarunkowania ekonomiczno-prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez krajowe i zagraniczne
zakłady ubezpieczeń w Polsce i w ramach EOG.
2. Ocena efektywności ekonomicznej systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce.
3. Organizacja rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce (KNF, PIU itp.).

4. Nadzór finansowy rynku ubezpieczeniowego w Polsce.
5. Europejski system nadzoru rynku ubezpieczeniowego
6. Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Solvency II)
7. Działalność zakładów ubezpieczeń z krajów EOG w Polsce
8. Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce
9. Działalność krajowych zakładów ubezpieczeń za rynku europejskim
10. Charakterystyka wybranych rodzajów ubezpieczeń dział I (na życia) lub ubezpieczeń działu II (majątkowych i
pozostałych osobowych).
11. Produkty strukturyzowane w Polsce.
12. Ochrona prawno-ekonomiczna osób fizycznych i osób prawnych na krajowym rynku ubezpieczeniowym.
13. Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń (ocena wypłacalności).
14. Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie.
15. Determinanty ryzyka ubezpieczeniowego.
16. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie.
17. Działalność agentów ubezpieczeniowych.
18. Analiza rynku brokerskiego w Polsce.
19. Działalność brokerów ubezpieczeniowych.
20. Instytucje systemu zabezpieczenia społecznego.
21. Charakterystyka wybranych rodzajów ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych,
chorobowych).
22. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.
23. Ocena realizacji reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce.
24. Emerytury i renty z funduszu ubezpieczeń społecznych (I filar)
25. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych (II filar)
26. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych
27. Indywidualne konta emerytalne (III filar).
28. Analiza rynku indywidualnych kont emerytalnych. 29 Pracownicze programy emerytalne.
30. Działalność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych.
31. Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych.

32. Konkurencja i koncentracja na rynku otwartych funduszy emerytalnych

dr Katarzyna Filipowicz
1. Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i społecznego na poziomie wojewódzkim i powiatowym w Polsce
(taksonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego).
2. Zróżnicowanie wybranych zmiennych makroekonomicznych w województwach na tle regionów Unii
Europejskiej.
3. Analiza konwergencji/dywergencji na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce oraz w krajach/regionach
Unii Europejskiej.
4. Analiza lokalnych rynków pracy w wybranym województwie.
5. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w wybranym województwie.

UWAGA !
Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość
zapisania się na seminarium.
OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Wyżej wymienione tematy stanowią jedynie przykłady problematyki seminarium, mile widziane własne
propozycje uczestników.

