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prof. dr hab. Andrzej Miszczuk 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
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. Gospodarka turystyczna 
6. Gospodarka przestrzenna 
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dr Anna Budzyńska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Źródła przewag konkurencyjnych branż i podmiotów. 
2. Konkurencyjność rynków. 
3. Wpływ interwencjonizmu państwowego na funkcjonowanie poszczególnych 

rynków. 
4. Globalizacja procesów gospodarczych. 
5. Tendencje w handlu międzynarodowym. 
6. Uwarunkowania rynkowe związane z integracją międzynarodową. 
 

dr Magdalena Kąkol 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Funkcjonowanie gospodarki światowej i analiza układu sił 
2. Handel międzynarodowy 
3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
4. Międzynarodowy system walutowy 
5. Międzynarodowy rynek finansowy 
6. Konkurencyjność międzynarodowa 
7. Międzynarodowe organizacje gospodarcze 
8. Globalizacja i regionalizacja gospodarcza 
9. Ewolucja procesu integracji europejskiej 
10. Funkcjonowanie Jednolitego Rynku Europejskiego 
11. Unia Gospodarcza i Walutowa 
12. Polityka społeczno-gospodarcza UE 
13. System instytucjonalny Unii Europejskiej 
14. Pozycja UE w gospodarce światowej 
 

dr Grzegorz Kwiatkowski 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Wpływ nowych technologii na gospodarkę  
2. Rola państwa w gospodarce 
3. Ekonomia własności 
4. Tematy zaproponowane przez uczestników seminarium, wynikające z ich 

zainteresowań (konsultacja w tej sprawie jest możliwa również przed zapisami na 
seminarium – zachęcam do kontaktu przez Teams lub mailowo) 
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Uwagi: Szczegóły dotyczące powyższych obszarów, przykłady konkretnych tematów 
oraz informacje na temat formy pracy na seminarium znajdują się w prezentacji pod tym 
adresem: bit.ly/kwiatkowski-seminarium-2022 
 

dr Piotr Maleszyk 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. RYNEK PRACY 

1. Analiza rynku pracy (wybrany powiat, województwo, kraj). 
2. Polityka rynku pracy (poziom lokalny, regionalny, krajowy). 
3. Rynek pracy i polityka rynku pracy w dobie pandemii COVID-19. 
4. Sytuacja i problemy wybranych grup socjoekonomicznych na rynku pracy (kobiety, 

młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni). 
5. Programy wspierające grupy problemowe na rynku pracy. 
6. Instytucje rynku pracy: płaca minimalna, związki zawodowe, opodatkowanie 

pracy, prawna ochrona zatrudnienia, aktywna i pasywna polityka rynku pracy (np. 
Polska, kraje UE, kraje OECD). 

7. Migracje ekonomiczne. 
8. Ekonomiczne losy absolwentów szkół wyższych. 

2. ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW 
1. Rozwój Lublina, rozwój województwa lubelskiego: uwarunkowania, tendencje, 

ocena 
2. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju miast (miasta krajowe, wybrane miasta 

UE). 
3. Rozwój gospodarczy miast w Polsce/Europie (np. case study, analizy 

porównawcze), konkurencyjność miast. 
4. Smart city (np. case study, analizy porównawcze). 
5. Rozwój małych i średnich miast: uwarunkowania, lokalna polityka gospodarcza. 
6. Strategie rozwoju miast/województw/kraju i ich realizacja. 
7. Polityka miejska w Polsce, Agenda Miejska w UE. 
8. Rozwój zrównoważony miast. 
9. Jakość życia w miastach. 
10. Wspieranie rozwoju gospodarczego w miastach i regionach (np. 

lokalne/regionalne specjalizacje gospodarcze, regionalne strategie innowacji, strefy 
ekonomiczne). 

11. Rola uczelni w rozwoju miast i regionów. 
 

bit.ly/kwiatkowski-seminarium-2022
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dr Katarzyna Mamcarz 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (ocena kondycji finansowej, 

analiza wskaźnikowa) 
2. Ocena rentowności inwestycji w instrumenty finansowe (akcje, obligacje, jednostki 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) 
3. Instrumenty finansowe pozyskiwania kapitału (emisje akcji, obligacji) 
4. Debiuty spółek na GPW/NewConnect 
5. Analiza struktury i funkcjonowania giełdowych rynków akcji, obligacji (GPW, 

Catalyst) 

 

dr Anna Matras-Bolibok 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Rola innowacji w rozwoju gospodarczym (poziom regionalny lub krajowy) 
2. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym (poziom regionalny lub krajowy) 
3. Inteligentne specjalizacje polskich regionów 
4. Ocena poziomu innowacyjności (poziom regionalny lub krajowy) 
5. Czynniki determinujące rozwój regionalny/lokalny (na przykładzie wybranego 

województwa lub powiatu) 
6. Instrumenty polityki innowacyjnej 
7. Źródła finansowania działalności innowacyjnej 
8. Czynniki determinujące rozwój startupów 
9. Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę 

 

dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak   

Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Budżet jako plan działalności finansowej państwa 
2. Podatki i ich fiskalne znaczenie dla budżetu państwa 
3. Budżet zadaniowy jako metoda racjonalizacji wydatków publicznych 
4. Problem zadłużenia publicznego w Polsce/we współczesnych gospodarkach 

wysoko rozwiniętych 
5. Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń w Polsce 
6. Personalizacja obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce 
7. Podatek od towarów i usług/podatek akcyzowy i jego ocena z punktu widzenia 

kryteriów fiskalnych i pozafiskalnych 
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8. Wybrane instrumenty zarządzania podatkami w mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstwach  

9. Analiza finansowa wybranej jednostki samorządu terytorialnego 
10. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 

 

dr Joanna Szafran 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Strategiczne programowanie rozwoju gminy i województwa 
2. Źródła i instrumenty finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego 
3. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 
4. Partnerstwo publiczno-prywatne 
5. Cele, finansowanie i efekty rewitalizacji w Polsce i wybranych państwach 

europejskich 
6. Rola turystyki w gospodarce lokalnej i regionalnej 
7. Wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce – doświadczenia i nowa 

perspektywa finansowa 2021-2027 
8. Rola funduszy UE w rozwoju obszarów wiejskich i miejskich 
9. Wsparcie przedsiębiorstw z funduszy UE 
10. Unijne i krajowe finansowanie „zielonych” inwestycji 

 

dr Monika Wojtas 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Tendencje w handlu międzynarodowym i polityce handlowej 
2. Ocena pozycji i konkurencyjności wybranych krajów i ugrupowań regionalnych  

w handlu międzynarodowym  
3. Rozwój gospodarczy i czynniki rozwoju wybranych krajów 
4. Zjawiska kryzysowe i problemy rozwoju gospodarki światowej 
5. Rozwój powiązań handlowych i inwestycyjnych wybranych krajów oraz w ujęciu 

globalnym 
6. Ocena pozycji wybranych krajów w gospodarce światowej 
7. Międzynarodowa i regionalna polityka handlowa 
8. Funkcjonowanie gospodarki światowej  
9. Działalność międzynarodowych organizacji gospodarczych (np. WTO, MFW, Bank 

Światowy)  
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Uwagi: Powyższe zagadnienia stanowią obszary tematyczne, konkretny temat jest 
ustalany w czasie seminarium. Możliwe są także (po uprzedniej konsultacji) tematy 
wybiegające poza wskazaną listę, zwłaszcza jeśli mieszczą się w obszarze 
międzynarodowych stosunków gospodarczych i makroekonomii. 

 

dr Piotr Zieliński  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Organizacja i zasady funkcjonowania  świadczeń rodzinnych na przykładzie …. 
2. Ubezpieczenie emerytalne/rentowe/chorobowe/wypadkowe jako element systemu 

ubezpieczeń społecznych w Polsce. 
3. Uwarunkowania i zasady funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce na 

przykładzie….. 
4. Indywidualne formy zabezpieczenia emerytalnego – rodzaje, rola i znaczenie . 
5. Pracownicze programy emerytalne/pracownicze plany kapitałowe/indywidualne 

konta emerytalne/indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego jako element 
systemu zabezpieczenia emerytalnego  w Polsce. 

6. System ubezpieczeń społecznych w Polsce – zasady organizacji i funkcjonowanie. 
7. Organizacja i funkcjonowanie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. 
8. Procesy demograficzne w Polsce – rodzaje, przyczyny i skutki. 

 
Uwagi: Tematy mogą ulec modyfikacji (w zakresie problematyki seminarium) 
stosownie do zgłoszonych zainteresowań. 

 


