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prof. dr hab. Maciej Bałtowski 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Współczesne systemy gospodarcze – analiza porównawcza w wybranych obszarach 
2. Gospodarka polska (różne aspekty) na tle gospodarek innych krajów w ostatnim 

ćwierćwieczu 
3. Funkcje państwa (regulacyjne, właścicielskie itd.) w gospodarce w różnych 

aspektach i różnych krajach 
4. Polityka gospodarcza (podatkowa, rynku pracy itd.) w Polsce lub innych krajach, 

także analizy porównawcze 
5. Rynek kapitałowy i giełdy w różnych krajach – ich funkcje, porównania 

międzynarodowe 
6. Inne, proponowane przez studentów i uzgodnione obszary tematyczne 
 

Uwagi: W sprawie ewentualnych pytań i wątpliwości proszę mailować: 
maciej.baltowski@mail.umcs.pl 

 

mailto:maciej.baltowski@mail.umcs.pl
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prof. dr hab. Andrzej Miszczuk 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Gospodarka lokalna i regionalna 
2. Samorząd terytorialny jako stymulator przedsiębiorczości 
3. Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje 
4. Usługi komunalne – organizacja i ekonomika 
5. Polityka spójności UE i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 
6. Współpraca transgraniczna –uwarunkowania i efekty 

 

dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Funkcjonowanie rynku pracy (analiza popytu, podaży, bezrobocia, wynagrodzeń, 

migracji) 
2. Modelowanie zachowań konsumentów  
3. Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego (badanie popytu na usługi 

ubezpieczeniowe, analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładów ubezpieczeń) 
4. Konwergencja gospodarcza 
5. Międzynarodowy transfer technologii 
6. Konkurencyjność międzynarodowa 
7. Rola innowacji w rozwoju przedsiębiorstw,  regionów i gospodarek 
8. Wycena aktywów niematerialnych na rynku kapitałowym 

dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Reformy emerytalne w Europie i w Polsce – typy i konsekwencje 
2. Różne możliwości budowania oszczędności emerytalnych - ocena ich zalet, wad, 

efektywności 
3. Publiczne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w UE oraz ich reformowanie 
4. Ubezpieczeniowe grupy kapitałowe działające w skali globalnej – przesłanki 

rozwoju, zagrożenia, koncepcje nadzoru 
5. Problem upadłości zakładów ubezpieczeń – przyczyny, konsekwencje, sposoby 

zapobiegania 
6. Świadomość ubezpieczeniowa (emerytalna) oraz czynniki ją kształtujące 
7. Innowacje produktowe i procesowe na rynku ubezpieczeniowym – zalety  

i zagrożenia  
8. Prawa konsumentów usług ubezpieczeniowych i ich ochrona  



 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Ekonomiczny 

 

 

 

 

9. Rola produktów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw 
(gospodarstw domowych) 

 

dr hab. Piotr Kozarzewski, prof. UMCS  
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Rola państwa w gospodarce, szczególnie w dziedzinie własnościowej. 
2. Nadzór korporacyjny i stosunki własnościowe we współczesnych gospodarkach. 
3. Transformacja gospodarek postkomunistycznych, szczególnie teoria transformacji  

i reforma sektora przedsiębiorstw (demonopolizacja, prywatyzacja, restrukturyzacja 
itp.). 

4. Wybrane zagadnienia ekonomii instytucjonalnej (grupy interesów, poszukiwanie 
renty). 

5. Rozwój regionalny i lokalny, funkcje samorządu terytorialnego. 
6. Wybrane zagadnienia polityki społecznej i gospodarczej. 
7. Międzynarodowy transfer wiedzy i innych zasobów (doradztwo międzynarodowe, 

pomoc rozwojowa itp.). 
8. Ewentualnie inne tematy po uzgodnieniu. 
 
Uwagi: Prace mogą dotyczyć nie tylko Polski, lecz również innych krajów. Zachęcam do 
wybierania tematów o charakterze porównawczym — przede wszystkim w wymiarze 
międzynarodowym. Bardzo pożądana jest znajomość języków obcych, przede 
wszystkim angielskiego i rosyjskiego. Istnieje także możliwość przygotowania pracy 
magisterskiej w tych dwóch językach.  

Aby dowiedzieć się więcej, proszę o kontakt mailowy na adres: 
piotr.kozarzewski@mail.umcs.pl 

 

dr hab. Paweł Pasierbiak 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Analiza sytuacji na rynku pracy (Polski, UE, innych wybranych krajów). 
2. Analiza wybranych rynków międzynarodowych (np. samochodowego, 

samolotowego). 
3. Bilateralne stosunki gospodarcze między wybranymi krajami (preferowane kraje 

azjatyckie).  
4. Funkcjonowanie międzynarodowych organizacji gospodarczych (np. WTO, IMF). 

mailto:piotr.kozarzewski@mail.umcs.pl
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5. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw. 
6. Proces integracji polskiej gospodarki z UE. 
7. Przepływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na świecie i w Polsce. 
8. Regionalna integracja gospodarcza (preferowany obszar geograficzny: Azja, 

Europa). 
9. Relacje gospodarcze Polski z wybranymi partnerami (np. Chiny, Japonia, Rosja, 

Ukraina, UE, USA). 
10. Rozwój gospodarczy wybranych krajów Azji Wschodniej (np. Japonia, Chiny, Korea 

Południowa, kraje ASEAN). 
11. Rozwój handlu międzynarodowego oraz handlu zagranicznego wybranych krajów. 
 

dr Piotr Zieliński 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Zasady organizacji i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. 
2. Procesy demograficzne i ich wpływ na rozwiązania w zakresie zabezpieczenia 

społecznego w Polsce. 
3. System ubezpieczeń społecznych w Polsce (na tle doświadczeń wybranych państw 

Unii Europejskiej). 
4. Organizacja i zasady funkcjonowania świadczeń rodzinnych w systemie 

zabezpieczenia społecznego. 
5. Organizacja i zasady funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. 
6. Determinanty, rozwiązania i następstwa reformy systemu emerytalnego w Polsce 

(lub wybranym kraju/krajach). 
7. Działalność otwartych funduszy emerytalnych  w Polsce. 
8. Zakładowe plany emerytalne jako elementem systemu zabezpieczenia 

emerytalnego. 
9. Indywidualne formy zabezpieczenia emerytalnego - ich rola i znaczenie. 
10. Uwarunkowania i zasady funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce. 
11. Przyczyny, skutki i sposoby ograniczania bezrobocia. 
12. Narzędzia i skuteczność polityki pieniężnej w Polsce. 


