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Przykładowe zakresy tematyczne:
dr MAŁGORZATA KUTERA
1. Kreatywna rachunkowość, metody „upiększania” sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku finansowego spółek,
obszary ryzyka w sprawozdawczości finansowej
2. Istota oszustw księgowych oraz przestępstw gospodarczych w praktyce
3. Słynne upadki wielkich korporacji – praktyczne aspekty bankructwa
4. Modele przewidywania bankructwa spółki – „systemy wczesnego ostrzegania”
5. Kryzysy gospodarcze i finansowe
6. Analiza wypłacalności i poziomu zadłużenia przedsiębiorstw
7. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym
8. Audyt finansowy, rewizja finansowa, działalność biegłych rewidentów
9. Metody badania rocznych sprawozdań finansowych
10. Audyt wewnętrzny oraz kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym i prywatnym
11. Metody wyceny i prezentacji w sprawozdaniach składników majątkowych spółek
12. Źródła finansowania działalności gospodarczej
13. Działalność grup kapitałowych, struktury międzynarodowe – aspekty finansowe
14. System podatkowy w Polsce na tle rozwiązań światowych
15. Zagadnienia optymalizacji podatkowej, działalność rajów podatkowych
16. Raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw
17. Zróżnicowane aspekty zarządzania finansami w ujęcia mikroekonomicznym
18. Skutki finansowe pandemii Covid-19, analiza wyników finansowych przedsiębiorstw za okres objęty pandemią,
skala dofinansowania działalności gospodarczej w ujęcia krajowym i międzynarodowym

dr KATARZYNA ŁACH
1.

Koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie

2.

Własne i obce źródła finansowania przedsiębiorstw

3.

Strategie finansowania przedsiębiorstw

4.

Czynniki determinujące strukturę/strategie finansowania przedsiębiorstw

5.

Analiza finansowa / sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

6.

Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

7.

Analiza symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

8.

Analiza efektywności inwestycji przedsiębiorstw

9.

Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

10.

Factoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

11.

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

12.

Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem

13.

Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

14.

Analiza płynności finansowej w przedsiębiorstwie

15.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych

16.

Analiza rentowności przedsiębiorstwa

17.

Determinanty rentowności przedsiębiorstw

18.

Planowanie finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

19.

Stopa procentowa jako parametr kształtujący koszt kapitału przedsiębiorstwa

20.

Wpływ stóp procentowych na strukturę kapitału przedsiębiorstwa

21.

Formy opodatkowania małych przedsiębiorstw w Polsce

22.

Biznesplan jako narzędzie planowania inwestycji / działalności przedsiębiorstwa

23.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

24.

Audyt finansowy i jego znaczenie

25.

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

26.

Behawioralne finanse przedsiębiorstw

27.

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw z funduszy UE

28.

Analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

29.

Controlling w przedsiębiorstwie

30.

Wycena przedsiębiorstwa

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; produktywność jako czynnik wzrostu.

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.

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 hab. MARCIN JĘDRZEJCZYK
1. Wykorzystanie mikroekonomicznej i makroekonomicznej produktywności pracy w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i gospodarką.
2. Wykorzystanie kapitału ludzkiego w kształtowaniu godziwych wynagrodzeń.
3. Rachunkowość międzynarodowa z uwzględnieniem różnic makroekonomicznej produktywności
pracy.
4. Problematyka konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych.
5. Transakcje hedgingowe, prognozowanie kursów walut.
6. Prognozowanie, kształtowanie i ocena okresowych dokonań jednostki gospodarczej.
7. Wykorzystanie technik komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
8. Atycypacja pozycji finansowej przedsiębiorstwa
9. Ewidencja i sprawozdawanie według standardów międzynarodowych

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.

