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prof. dr hab. Jerzy Węcławski 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Kredytowanie działalności rolniczej na przykładzie gminy  …. 
2. Banki spółdzielcze i ich rola w finansowaniu rolników indywidualnych na 

przykładzie …. 
3. Działalność depozytowa banku na przykładzie …. 
4. Produkty lokacyjne w ofercie banku …. 
5. Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych 
6. Produkt bankowy jako element marketingu bankowego na przykładzie banków …. 
7. Detaliczna bankowość elektroniczna w Polsce 
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8. Nowoczesne formy rozliczeń w bankowości detalicznej 
9. Ryzyko kredytowe w działalności banku spółdzielczego na przykładzie …. 
10. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku …. 
11. Usługi bankowości internetowej/mobilnej dla klientów indywidualnych 
12. Kredytowanie klientów instytucjonalnych na przykładzie  banku …. 
13. Współpraca przedsiębiorstwa z bankami na przykładzie …. 
14. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa przez bank 
15. Kredytowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw 
16. Analiza porównawcza oszczędnościowych produktów bankowych 
17. Kredyt konsumpcyjny jako źródło finansowania wydatków gospodarstw 

domowych 
18. Bankowość centralna w Polsce i w Unii Europejskiej 
19. Franchising jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 
20. Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa  
21. Rynek franczyzy w Polsce w latach …. 
22. Rynek leasingu w Polsce w latach …. 
23. Leasing i kredyt jako formy finansowania na przykładzie  firmy …. 
24. Przedsiębiorstwa rodzinne – cele, strategie, znaczenie w gospodarce 
25. Przedsiębiorstwa rodzinne – sposoby finansowania 
26. Przedsiębiorczość lokalna i jej wpływ na rozwój gminy …. 
27. Rola faktoringu w finansowaniu przedsiębiorstw 
28. Faktoring jako forma krótkoterminowego finansowania działalności małych i 

średnich przedsiębiorstw 
29. Faktoring jako źródło finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw 
30. Zastosowanie faktoringu do zarządzania płynnością przedsiębiorstwa 
31. Inne z podanego zakresu do uzgodnienia 

 

dr Adam Bujak 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Podstawy rachunkowości (zasady rachunkowości, metody rachunkowości) 
2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach (polityka rachunkowości, plan 

kont, dokumentacja księgowa, kontrola wewnętrzna, inwentaryzacja) 
3. Rachunkowość finansowa (wycena oraz ewidencja poszczególnych składników 

aktywów i pasywów, przychodów oraz kosztów) 
4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (tradycyjne i nowoczesne systemy 

rachunku kosztów, analiza kosztów, kalkulacja kosztów, budżetowanie) 
5. Sprawozdawczość finansowa (zasady sporządzania, znaczenie i analiza 

sprawozdania finansowego) 
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dr Tomasz Budzyński 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Budżet państwa (dochody, wydatki budżetowe, deficyt budżetowy) 
2. Polityka budżetowa 
3. Nierównowaga finansów publicznych i dług publiczny 
4. Państwowe fundusze celowe 
5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 
6. Funkcjonowanie i finansowanie jednostek sektora finansów publicznych 
7. System podatkowy i podatki w Polsce 
8. Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 
9. Wykorzystanie funduszy UE w sektorze FP 
10. Inne kwestie dotyczące finansów publicznych 
 

dr Ada Domańska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce i na świecie (demografia, znaczenie dla 

gospodarki, bariery prowadzenia działalności, specyfika) 
2. Przedsiębiorczość zrównoważona, zielona przedsiębiorczość 
3. Funkcjonowanie sektora MSP w Polsce (demografia, znaczenie dla gospodarki, 

bariery prowadzenia działalności, specyfika) 
4. Wspieranie przedsiębiorczości (w tym fundusze UE służące wspieraniu rozwoju 

przedsiębiorczości, programy pomocowe dla przedsiębiorstw, instytucje otoczenia 
biznesu) 

5. Przedsiębiorczość w dobie pandemii (sytuacja podmiotów gospodarczych, reakcja 
na kryzys, wsparcie udzielone podmiotom)  

6. Źródła finansowania działalności gospodarczej 
7. Aktywność gospodarcza kobiet 
8. Przedsiębiorczość studentów i absolwentów 
9. Działalność depozytowa i alternatywne formy oszczędzania  (analizy produktowe, 

rynkowe, porównawcze) 
 

dr Tamara Galbarczyk 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Struktura instytucjonalna systemu bankowego w Polsce 
2. Narodowy Bank Polski jako bank centralny, jego funkcje, obszary oddziaływania  

i stosowane instrumenty 
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3. Działalność instytucji wspierających działalność banków (BIK S.A., KIR S.A., ZBP, 
KNF) 

4. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w polskim systemie bankowym,  
w kształtowaniu stabilności finansowej, w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa 
deponentów 

5. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej i banków spółdzielczych, ich 
rola w sektorze bankowym, w obsłudze społeczności lokalnych 

6. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe – ich działalność, rola w obsłudze 
osób fizycznych i oferta 

7. Działalność operacyjna banków w Polsce (depozytowa, kredytowa, rozliczeniowa, 
oferowanie usług bankowych), porównanie oferty wybranych banków dla 
wybranej grupy klientów 

8. Formy gromadzenia oszczędności przez osoby fizyczne i lokowania wolnych 
środków przez podmioty gospodarcze 

9. Formy pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne we 
współpracy z bankami/SKOK-ami (kredyty i pożyczki, leasing, factoring, emisja 
papierów wartościowych) 

10. Rola banków na rynku finansowym (rola emitenta, inwestora, pośrednika, agenta 
emisji) 

11. Rynek pieniężny i kapitałowy jako segmenty rynku finansowego – funkcje i rola  
w gospodarce 

12. Instrumenty rynku finansowego w Polsce (m.in. papiery wartościowe, lokaty 
międzybankowe) 

13. Zarządzanie ryzykiem bankowym i instytucjonalno – prawne ograniczanie ryzyka 
14. Analiza finansowa banków i SKOK-ów 
 

dr Anna Jańska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Rynek ubezpieczeń finansowych i uwarunkowania jego rozwoju na przykładzie 

gwarancji ubezpieczeniowych 
2. Rynek ubezpieczeń finansowych i uwarunkowania jego rozwoju na przykładzie 

ubezpieczeń kredytu 
3. Ubezpieczenia imprez  – analiza porównawcza wybranych ubezpieczycieli 
4. Ubezpieczenia turystyczne – analiza porównawcza wybranych ubezpieczycieli 
5. Konkurencyjność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie 

ubezpieczeń komunikacyjnych 
6. Konkurencyjność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie wybranych 

TUW 
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7. Rynek ubezpieczeń assistance oraz determinanty jego rozwoju – analiza 
porównawcza wybranych ubezpieczycieli 

8. Rynek ubezpieczeń ochrony prawnej oraz determinanty jego rozwoju – analiza 
porównawcza wybranych ubezpieczycieli 

9. Pandemia COVID-19 a rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 
10. Pandemia COVID-19 a rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 
 

dr Magdalena Jaworzyńska  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Obszar pierwszy – obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu 

opieki zdrowotnej (jednostki ochrony zdrowia) oraz jego organu właścicielskiego 
na zmieniającym się rynku świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem 
seminarium jest pomoc studentom w napisaniu pracy końcowej, w której podejmą 
oni próbę opisania zjawisk / procesów mających miejsce w systemie ochrony 
zdrowia. Powyższe powinno się opierać na przykładzie wybranej jednostki (zakład 
opieki zdrowotnej) lub przeprowadzonych badaniach 

2. Obszar drugi - problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania 
finansami, analizy ekonomicznej. Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego 
pozycji na rynku kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy 
jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników 
determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej 
przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej  
i międzynarodowej 

3. Obszar trzeci – inne tematy, według indywidualnych propozycji uczestnika 
studiów (np. crowdfunding, ekonomia współdzielenie, bitcoiny…) 
 

dr Katarzyna Królik-Kołtunik  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Analiza rynków tradycyjnych instrumentów finansowych (np. akcji, obligacji, 

bonów, listów zastawnych) 
2. Analiza rynków nowoczesnych instrumentów finansowych (np. produktów 

strukturyzowanych, instrumentów pochodnych – opcji, kontraktów terminowych) 
3. Funkcjonowanie i rozwój rynków giełdowych i pozagiełdowych w Polsce i na 

świecie (m.in. rynków regulowanych i alternatywnych systemów obrotu) 
4. Funkcjonowanie instytucji i uczestników rynku kapitałowego (np. KNF, KDPW, 

GPW, NewConnect, Catalyst, BondSpot, TGE, domy maklerskie, agencje ratingowe, 
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fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, banki 
inwestycyjne, banki hipoteczne) 

5. Emisje papierów wartościowych (akcji, obligacji) na rynku kapitałowym jako źródło 
finansowania działalności 

6. Analiza fundamentalna na rynku kapitałowym (m.in. analiza wskaźnikowa) 
7. Analiza techniczna na rynku kapitałowym 
8. Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym 
9. Analiza rentowności inwestycji w instrumenty rynku kapitałowego (m.in. akcje, 

obligacje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, ETF-y) 
10. Analiza III filaru systemu emerytalnego (IKE, IKZE, PPK, PPE) – dobrowolne 

oszczędzanie na emeryturę na rynkach finansowych 
11. Inwestycje finansowe z perspektywy inwestora indywidualnego 
12. Inwestycje alternatywne 

Uwagi: Temat pracy ustalany jest indywidualnie we współpracy ze studentem (z 

zakresu rynków finansowych). 

 

dr Grzegorz Matysek 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Ocena konstrukcji prawnej oraz zasad funkcjonowania poszczególnych podatków 
2. Znaczenie i rola podatków państwowych w systemie finansów publicznych 
3. Podatki samorządowe jako dochody własne gmin 
4. Państwowa polityka podatkowa wobec przedsiębiorstw 
5. Analiza i ocena ulg w podatkach dochodowych 
6. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby 

fizyczne 
7. Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 
8. Podatki obciążające koszty przedsiębiorstwa 
9. Modele opodatkowania dochodów 
10. Raje podatkowe oraz szkodliwa konkurencja podatkowa 
11. Ceny transferowe 
12. Optymalizacja zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej 
13. Opodatkowanie dochodów kapitałowych 
14. Preferencje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych 
15. Opodatkowanie dochodów w stosunkach z zagranicą 
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dr Wojciech Misterek 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Usługi bankowe dla przedsiębiorstw 
2. Analiza ekonomiczno-finansowa banku 
3. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach 
4. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw 
5. Bezzwrotna pomoc finansowa dla przedsiębiorstw 
6. Planowanie finansowe i inwestycyjne JST 
7. Usługi bankowe dla JST 
8. Analiza finansowa JST 
9. Źródła finansowania inwestycji JST 
10. Usługi bankowe dla gospodarstw domowych 
11. Rozwój przedsiębiorczości 
12. Bankowość elektroniczna 

 

dr Agnieszka Nóżka 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, zawód księgowego i usługi 

księgowe: 
− Działalność biura rachunkowego w otoczeniu konkurencyjnym 
− Inwentaryzacja majątku na przykładzie … 
− Obrót gotówkowy i bezgotówkowy w przedsiębiorstwie 
− Ocena wiarygodności biura rachunkowego (w świetle badań własnych) 
− Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej/spółce X 
− Rozrachunki z tytułu dostaw i usług na przykładzie … 
− Środki trwałe oraz ich amortyzacji na przykładzie … 
− Wynik finansowy i jego podział (na przykładzie firmy XYZ) 
− Zasady ewidencji i dokumentacji wynagrodzeń w firmie/instytucji … 

2. Sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa i audyt: 
− Czynności rewizji finansowej na przykładzie … 
− Ocena płynności finansowej w spółce XYZ 
− Rola rachunku zysków i strat w analizie rentowności przedsiębiorstwa 
− Wykorzystanie bilansu do oceny sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu XYZ 

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 
− Ewidencja i rozliczenie kosztów na przykładzie… 
− Metody kalkulacji kosztów na przykładzie … 
− Rozliczenie międzyokresowe kosztów na przykładzie … 
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− Zasady budżetowania w firmie XYZ 
 

Uwagi: Powyższy wykaz zawiera jedynie przykłady tematów z lat poprzednich. 
Istnieje możliwość realizacji innego dowolnego tematu (w ramach powyższych 
obszarów) zgodnego z zainteresowaniami Seminarzystów. Każda praca na wybrany 
temat musi zawierać część empiryczną (co najmniej 1 rozdział) ukazującą rozwiązanie 
badanego problemu w konkretnym podmiocie (przedsiębiorstwie, instytucji), bądź 
wyniki własnych badań ankietowych (odpowiednio, w zależności od tematu). W razie 
pytań zapraszam do kontaktu: agnieszka.nozka@mail.umcs.pl 
 

dr Małgorzata Twarowska-Ratajczak  
 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Opodatkowanie podmiotów gospodarczych (podatki dochodowe, VAT i inne 

podatki) 
2. Opodatkowanie dochodów osobistych 
3. Systemy podatkowe w wybranych krajach UE i na świecie 
4. Opodatkowanie sektora bankowego (finansowego), opodatkowanie transakcji na 

rynku finansowym 
5. Podatki na rynku dzieł sztuki  
6. Podatki w sektorze transportu lotniczego 
7. Opodatkowanie niezdrowej żywności 
8. Podatki ekologiczne 
9. Opodatkowanie w stosunkach międzynarodowych 

 

dr Ilona Skibińska-Fabrowska  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Bank centralny i polityka pieniężna – instrumenty, wpływ na gospodarkę, reakcja 

na kryzys 
2. Stabilność sektora finansowego – polityka makroostrożnościowa, restrukturyzacja  

i uporządkowana likwidacja banków 
3. Instrumenty finansowania rynku nieruchomości – kredyty hipoteczne, project 

finance, crowdfunding, fundusze nieruchomości 
4. Inwestycje alternatywne – kryptowaluty, crowdfunding, rynek sztuki, 

numizmatyka, inwestycje emocjonalne, rynek surowców 
5. Instrumenty rynku kapitałowego - inwestycje na rynku kapitałowym, źródła 

finansowania działalności gospodarczej 

mailto:agnieszka.nozka@mail.umcs.pl
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6. System płatniczy – obrót gotówkowy i bezgotówkowy, kierunki rozwoju, 
porównania międzynarodowe, pieniądz cyfrowy banku centralnego 

7. Inflacja w gospodarce – źródła, pomiar, dezinflacja 
 

dr Olga Szołno 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Rachunkowość przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych 
2. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów 

publicznych 
3. Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych 
4. Analiza ekonomiczno-finansowa, w tym analiza sprawozdań finansowych  

i budżetowych 
5. Zasoby majątkowe i finansowe przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów 

publicznych 
6. Ewidencja i wycena majątku przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów 

publicznych 
7. Tradycyjne i nowoczesne rachunki kosztów przedsiębiorstw i jednostek sektora 

finansów publicznych 
8. Koszty i przychody w przedsiębiorstwach  
9. Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwach 
10. Znaczenie progu rentowności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

 

 


