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Przykładowe zakresy tematyczne:
dr Zofia Łapniewska
1. Ekonomia ekologiczna, post-wzrost, post-humanizm
2. Ekonomia opieki, nieodpłatne prace, nowe ramy makroekonomiczne
3. Ubóstwo i nierówności, badania porównawcze, prognozy
4. Jakość życia, dobrostan, wskaźniki, badania porównawcze
5. Rynek pracy, automatyzacja, Gospodarka 4.0, praca platformowa
6. Innowacje, konkurencyjność gospodarek
7. Polityka społeczna, badania porównawcze systemów, nowe propozycje i rozwiązania, finansowanie
8. Ekonomia miast, utopie i dystopie, miasta przyszłości
9. Kooperatywy/spółdzielnie, dobra wspólne, działania organizacji, ruchów i grup nieformalnych

dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ
1. Finanse międzynarodowe


funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych (sektor bankowy, rynek kapitałowy, rynek
instrumentów pochodnych),



pieniądz i systemy pieniężne, kursy walutowe, kryptowaluty,



bilans płatniczy oraz różne aspekty związanie z międzynarodową sytuacją płatniczą kraju,



analiza międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, problematyka zadłużenia itp.



mechanizmy integracji monetarnej w Europie.

2. Kryzysy finansowe i walutowe:


krajowe i regionalne kryzysy finansowe i walutowe (analiza przyczyn, mechanizmów przebiegu a także sposoby
wychodzenia),



problemy oraz upadłość instytucji finansowych (banków), mechanizmy zapobiegania upadłości,



kryzys finansowy 2007-2008 (przyczyny, przebieg, skutki), kryzys zadłużeniowy w Europie,



problem rozwoju systemu shadow banking i fintechów.

3. Regulacja i nadzór rynku finansowego:


mechanizmy regulacyjne i nadzorcze (np. kształtowanie systemu nadzoru, funkcjonowanie instytucji nadzoru,
tworzenie sieci bezpieczeństwa finansowego),



reformy przeprowadzane w zakresie nadzoru i regulacji rynków finansowych (np. unia bankowa, unia rynków
kapitałowych).

4. Działalność instytucji międzynarodowych:


funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy,
Światowa Organizacja Handlu oraz ich rola we współczesnej światowej gospodarce



różne problemy gospodarcze, związane z funkcjonowaniem wyż. wym. instytucji, np. problemy związanie z
liberalizacją wymiany handlowej lub działalność pomocowa w sytuacjach kryzysowych.

5. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:


finansowanie przedsiębiorstw i kształtowanie struktury kapitału, finansowe aspekty dotyczące decyzji
inwestycyjnych, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw



analiza finansowa (również wybrane jej obszary np. analiza płynności lub rentowności przedsiębiorstwa).

6. Wpływ technologii finansowych (fintechów) na funkcjonowanie sektora bankowego:
- transformacja banku i sektora bankowego pod wpływem technologii finansowych
- wykorzystanie wybranych technologii (sztuczna inteligencja, blockchain, usługi w chmurze, big data) w
dystrybucji usług bankowych
- społeczno-ekonomiczne skutki nowych form świadczenia usług bankowych (konsekwencje dla rynku finansowego,
państwa, przedsiębiorstw i społeczeństwa)
- formy współpracy i konkurencji między bankami i niebankowymi podmiotami (np. startupami fintech)
- regulacyjne aspekty technologii finansowych (problematyka RegTech)

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 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 Maciej Grodzicki
1. Rozwój społeczno-gospodarczy
a. Technologiczne podstawy wzrostu gospodarczego, przełomowe technologie a dynamika gospodarek
b. Zmiana strukturalna w gospodarce, tradycyjne a nowoczesne sektory
c. Determinanty inwestycji przedsiębiorstw
d. Zmiany wynagrodzeń i jakości miejsc pracy
e. Nierówności i ubóstwo
f.

Polityka przemysłowa i polityka innowacyjności

2. Globalizacja
a. Nierówności międzynarodowe, podział świata na Centrum i Peryferie
b. Handel międzynarodowy – rodzaje, kierunki, dynamika
c. Wpływ przepływów kapitałowych na kraje peryferyjne
d. Globalne łańcuchy wartości
e. Instytucje międzynarodowe, międzynarodowa polityka handlowa

3. Gospodarka a środowisko naturalne
a. Ekonomiczne czynniki zużycia zasobów i energii oraz emisji gazów cieplarnianych
b. Koszty i scenariusze transformacji energetycznej
c. Zielony wzrost, de-wzrost, eko-innowacje
d. Sektorowe polityki na rzecz zielonej transformacji (np. w transporcie, rolnictwie, przemyśle

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.

