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Funkcje i rola państwa we współczesnych systemach gospodarczych. 

Prof. dr hab. M. Bałtowski jest obecnie (jeszcze do końca roku akad. 2020/2021) kierownikiem grantu 

NCN  pt. Zjawisko „powrotu przedsiębiorstw państwowych” we współczesnej gospodarce: identyfikacja, 

charakterystyka i konsekwencje dla teorii ekonomii oraz polityki gospodarczej. W ramach grantu jest w stanie 

zapewnić doktorantowi interesujące, nowatorskie prace badawcze, także w ramach umów o dzieło. 

 

dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS 

    1/ Przemiany zachodzące na rynku ubezpieczeń rynkowych. 

    2/ Powiązania między rozwojem ubezpieczeń a procesami wzrostowymi w sferze realnej gospodarki 

    3/ Związki ubezpieczycieli z bankami oraz z rynkiem kapitałowym 

    4/ Innowacje na rynku ubezpieczeniowym. 

    5/ Systemy i programy emerytalne. 

    6/ Edukacja i świadomość ubezpieczeniowa i emerytalna. 

 

dr hab. Tomasz Białowąs Zakres zainteresowań: 

1) handel międzynarodowy i zagraniczny 

2) działalność korporacji międzynarodowych 

3) konkurencyjność międzynarodowa 

4) wzrost i rozwój gospodarczy 

Wśród aktualnie prowadzonych badań mogę wskazać dwa główne kierunki: 

1) rozwój powiązań gospodarczych między Azją a Europą 

2) międzynarodowa fragmentaryzacja produkcji i rozwój handlu wartością dodaną 

  

dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS 

Obszary zainteresowań naukowych i prowadzonych badań naukowych: 

Finanse przedsiębiorstw (np. strategie płynności finansowej, struktury kapitału, polityka dywidend, skup akcji 

własnych, fuzje i przejęcia, trudności finansowe, przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy, finanse małych i średnich 

przedsiębiorstw)  

Behawioralne uwarunkowania decyzji finansowych przedsiębiorstw (np. nadmierna pewność siebie a struktura 

kapitału, nadmierna pewność siebie a polityka dywidend) 

Rachunkowość przedsiębiorstw (np. raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne, konserwatyzm księgowy, upiększanie 

sprawozdań finansowych) 

Temat pracy ustalany jest indywidualnie we współpracy z kandydatem (z zakresu rachunkowości i zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa). 

 

dr hab. Mariusz Kicia 

finansów behawioralnych, podejmowania decyzji finansowych oraz funkcjonowania rynków finansowych 

 

dr hab. Arkadiusz Kijek, prof. UMCS 

obszar statystyki, ekonometrii, analizy sektorowej, analizy przestrzennej, analizy ekonomicznej (w szczególności 

procesów konwergencji i cykli koniunkturalnych). 

 

dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS 

ekonomię wiedzy (dyfuzja i transfer wiedzy, modelowanie produkcji wiedzy, wycenę aktywów wiedzy oraz 

funkcjonowania  Gospodarki Opartej na Wiedzy) oraz ekonomię innowacji (efektywność  procesów innowacyjnych, 

wpływ innowacji na rozwój i wzrost gospodarczy, rola innowacji w konwergencji technologicznej, apropriacja 

efektów działalności innowacyjnej/aktywność patentowa podmiotów rynkowych).  

Aktualnie prowadzi badania nad rolą innowacji w konwergencji technologicznej w europejskiej przestrzeni 

regionalnej (grant NCN 2017/27/B/HS4/00893) i może włączyć w te badania uczestnika szkoły doktorskiej. 

 

dr hab. Aleksandra Kowalska 

1. Ochrona bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego konsumentów żywności 

2. Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 

3. Straty i marnotrawienie żywności w łańcuchu dostaw 

 

 

 



 

 

 

dr hab. Piotr Kozarzewski, prof. UMCS 

Transformacja postkomunistyczna, ekonomia instytucjonalna, polityka gospodarcza, szczególnie wobec sektora 

przedsiębiorstw.  

Obecnie prowadzi badania nad rolą państwa w sektorze przedsiębiorstw. 

Przewiduje zajęcie się tematem roli grup interesów w kształtowaniu polityki gospodarczej. 

 

dr hab. Paweł Pasierbiak 

Zakres zainteresowań naukowych 

• Procesy i funkcjonowanie współczesnej gospodarki światowej oraz jej wybranych sfer (m. in. sfera handlu, 

sfera inwestycji) 

• Funkcjonowanie podmiotów gospodarki światowej (gospodarki narodowe, ugrupowania integracyjne, 

międzynarodowe organizacje gospodarcze, korporacje transnarodowe) 

• Rozwój gospodarczy wybranych gospodarek 

• Relacje gospodarcze między wybranymi gospodarkami 

• Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i Azji 

• Regionalizm porównawczy (comparative regionalism) 

 Aktualnie prowadzone badania naukowe: 

• Łączność (connectivity) między Europą i Azją (w wymiarze ekonomicznym, politycznym, społeczno-

kulturowym) 

• Porównanie regionalnej integracji gospodarczej w Europie i Azji 

• Zmiany w globalnym i regionalnym układzie sił gospodarczych 

 

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS 

obszar finansów publicznych i polityki fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatków, ich znaczenia 

redystrybucyjnego, alokacyjnego i stabilizacyjnego, na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym 

(samorządowym). 

 

prof. dr hab. Wacława Starzyńska 

metody statystyczne w analizie rynku dóbr i usług; 

wielowymiarowa analiza statystyczna w porównawczych badaniach poziomu życia 

innowacyjność i efektywność zamówień publicznych 

efekty ekonomiczne zmian systemu podatkowego w Polsce na tle  innych krajów UE. 

 

prof. dr hab. Jerzy Węcławski 

Bankowość, rynek finansowy oraz finanse przedsiębiorstw. 

 

dr hab. Katarzyna Wójtowicz 

obszar finansów publicznych i polityki fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatków, ich znaczenia 

redystrybucyjnego, alokacyjnego i stabilizacyjnego, na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym 

(samorządowym). 

 

dr hab. Robert Zajkowski 

 A.      Przedsiębiorczość rodzinna 

1)       Finansowe i pozafinansowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw rodzinnych 

2)       Funkcjonowanie firm rodzinnych w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej 

3)       Wielowymiarowa analiza procesów sukcesyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych 

4)       Skuteczność i efektywność ekonomiczna firm rodzinnych i nierodzinnych – analizy porównawcze 

5)       Ponadto wszystkie zagadnienie wymienione w punkcie B) odniesione do przedsiębiorstw rodzinnych 

B.       Przedsiębiorczość 

1)       Funkcjonowanie przedsiębiorstw z perspektywy różnych grup interesariuszy 

2)       Źródła finansowania (wspierania) działalności oraz pozyskania kapitału przez podmioty gospodarcze 

3)       Alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej (np. crowdfunding) 

4)       Problemy kreowania i funkcjonowania przedsiębiorstw typu start-up, spin-off i spin-out 

5)       Wartość przedsiębiorstwa – wycena i zarządzanie 

6)       Zrównoważony rozwój – rola przedsiębiorstw i instytucji 

 

 



 

 

 

 


