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dr Anna Budzyńska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw. 
2. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do oceny zarządzania podmiotem.  
3. Sytuacja finansowa w grupach kapitałowych.  
4. Wpływ otoczenia gospodarczego na funkcjonowanie podmiotów rynkowych.  
5. Finansowanie handlu zagranicznego.   

 

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 
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8. Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw 
9. Wykorzystanie funduszy UE w sektorze FP 
10. Inne kwestie dotyczące finansów publicznych 
 

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, 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 Ada Domańska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
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1. Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce (demografia, znaczenie dla gospodarki, 
bariery prowadzenia działalności, specyfika) 

2. Przedsiębiorczość zrównoważona, zielona przedsiębiorczość 
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
4. Aktywność gospodarcza/przedsiębiorczość kobiet 
5. Przedsiębiorczość młodych osób 
6. Funkcjonowanie sektora MSP w Polsce (demografia, znaczenie dla gospodarki, 

bariery prowadzenia działalności) 
7. Wspieranie przedsiębiorczości (w tym fundusze UE służące wspieraniu rozwoju 

przedsiębiorczości, programy pomocowe dla przedsiębiorstw) 
8. Instytucje otoczenia biznesu w Polsce (rodzaje, formy wsparcia, znaczenie dla 

rozwoju przedsiębiorczości) 
9. Źródła finansowania działalności gospodarczej 
10. Kryzys pandemiczny „COVID 19” (sytuacja przedsiębiorstw, gospodarstw 

domowych, samorządów, aspekty finansowe związane z pandemią, kryzys 
gospodarczy i finansowy) 

11. Przedsiębiorczość w państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
12. 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. Instytucje wspierające działalność banków (BIK SA, KIR SA, ZBP, KNF, BFG) i ich 

działalność 
3. Rola wybranych instytucji (BFG, KNF, NBP) w kształtowaniu stabilności sektora 

bankowego 
4. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej i banków spółdzielczych 
5. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe – ich działalność i oferta 
6. Działalność operacyjna banków w Polsce (depozytowa, kredytowa, rozliczeniowa, 

oferowanie usług bankowych) 
7. Formy gromadzenia oszczędności i lokowania wolnych środków przez osoby 

fizyczne i podmioty gospodarcze 
8. Formy pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne 
9. Rola banków na rynku finansowym (rola emitenta, inwestora, pośrednika, agenta 

emisji) 
10. Rynek pieniężny i kapitałowy 
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11. Instrumenty rynku finansowego w Polsce (m.in. papiery wartościowe, lokaty 
międzybankowe, derywaty) 

12. Zarządzanie ryzykiem bankowym 
13. Analiza finansowa banków i SKOK-ów 
14. Ryzyko systemowe w bankach i regulacje makroostrożnościowe 
 

dr Renata Kwiatkowska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych modeli rachunku kosztów oraz 

instrumentów rachunkowości zarządczej w planowaniu, organizacji i kontroli 
realizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach 

2. Prawnobilansowe zasady pomiaru i prezentacji stanu majątkowego, kategorii 
wynikowych oraz  zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach 

3. Organizacja systemu rachunkowości w przedsiębiorstwach i instytucjach w 
zakresie dokumentowania, ewidencji operacji gospodarczych, kontroli 
wewnętrznej,  inwentaryzacji i prac sprawozdawczych 

4. Zasady sporządzania obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz analiza 
sytuacji majątkowo – finansowej przedsiębiorstw na podstawie danych 
sprawozdawczych 

 

dr Agnieszka Nóżka 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 

I. 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 XYZ 

− 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 … 
II. 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 
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− Wykorzystanie bilansu do oceny sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu 
XYZ 

III. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: 

− Ewidencja i rozliczenie kosztów na przykładzie… 

− Metody kalkulacji kosztów na przykładzie … 

− Rozliczenie międzyokresowe kosztów na przykładzie … 

− 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. 

 

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 
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 Ilona Skibińska-Fabrowska  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Polityka pieniężna i bankowość centralna: 
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- standardowe i niestandardowe instrumenty 
- reakcja na kryzys 
- w warunkach wysokiej inflacji 

2. Polityka makroostrożnościowa  
3. Sektor bankowy 
4. Inwestycje alternatywne: 

- kryptowaluty 
- inwestycje emocjonalne 
- rynek surowców 

5. Rynek nieruchomości: 
- finansowanie 
- stan i perspektywy rozwoju 
- polityka mieszkaniowa państwa 

6. Rynek pracy: 
- aktywność zawodowa i bezrobocie 
- migracje 

7. Rynek kapitałowy: 
- papiery wartościowe 
- finansowanie zrównoważonego rozwoju – zielone obligacje 
- organizacja rynku kapitałowego 
- ochrona inwestorów indywidualnych 
- nadzór nad rynkiem 
 

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  
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9. Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwach 
10. Znaczenie progu rentowności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

 

 


