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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 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 Ada Domańska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
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) 
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dr Krzysztof Gawron  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Wycena, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wybranych 

aktywów i pasywów – np. środków trwałych, rozrachunków z tytułu dostaw i 
usług, rozrachunków z pracownikami, produktów, towarów, aktywów 
finansowych itd. 

2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – np. pomiar i rozliczanie kosztów, 
analiza kosztów, tradycyjne i nowoczesne modele rachunku kosztów, narzędzia 
rachunkowości zarządczej, budżetowanie  

3. Rachunkowość podatkowa – np. wynik księgowy a podatkowy, ustalanie podatku 
odroczonego 

4. Sprawozdawczość –np. sprawozdawczość jednostek małych, mikro, fundacji, 
stowarzyszeń, jednostek w stanie upadłości. 

5. Analiza sprawozdań – np. zasady analizy i  oceny płynności, rentowności, 
zadłużenia itd. 

 

dr Anna Jańska  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Ubezpieczenia na życie w Polsce w obliczu pandemii COVID-19  
2. Ubezpieczenia na życie w Unii Europejskiej w obliczu pandemii COVID-19  
3. Specyfika ubezpieczeń dla biur rachunkowych w Polsce 
4. Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce w latach 2017-2022 
5. Ubezpieczenia turystyczne w Polsce - analiza porównawcza na przykładzie 

wybranych ubezpieczycieli 
6. Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w obliczu pandemii 

COVID-19 - analiza porównawcza na przykładzie wybranych ubezpieczycieli  
7. Ubezpieczenia w zamówieniach publicznych na przykładzie wybranych instytucji 
8. Zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe a szkodowość w ubezpieczeniach 

komunikacyjnych 
9. Rozwój rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 2017-2022 
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dr Magdalena Jaworzyńska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Obszar pierwszy – obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotu 

leczniczego (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 (podmiotu 
leczniczego) lub przeprowadzonych badaniach.  

Przykładowe tematy prac. 

• Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia (np. Plan strategiczny 
wybranego podmiotu leczniczego, Strategia zdrowotna powiatu, Analiza 
otoczenia bliższego / dalszego zakładu, Analiza 5 sił Portera dla podmiotu 
leczniczego, Plan wykonalności przedsięwzięcia w ochronie zdrowia, 
Konkurencyjność placówek medycznych, Analiza stanu infrastruktury 
szpitala).  

• Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego (np. Efektywność działania 
podmiotu, Jakość zarządzania podmiotu, Jakość świadczonych usług) 

• Proces restrukturyzacji podmiotu leczniczego 

• Wpływ pandemii na sytuację finansową podmiotów leczniczych lub na 
system opieki zdrowotnej 

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. 

Przykładowe tematy prac: 

• Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie 
działalności przedsiębiorstwa, 

• Kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw, 

• Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, 
aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym) 

• Polityka dywidend 

• Restrukturyzacja 
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3. Obszar trzeci – inne tematy, według indywidualnych propozycji uczestnika studiów 
(np. finansowanie klubów sportowych na przykładzie klubów piłkarskich, 
crowdfunding, ekonomia współdzielenie, …). 
 

dr Jakub Czerniak, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Wybrane obszary makroekonomii (np. inflacja, dług publiczny). 
2. Analiza ekonomiczno-finansowa. 
3. Finansowanie innowacji (aniołowie biznesu, fundusze venture capital). 
4. Finansowe aspekty rynku muzycznego i sportowego. 
5. Oryginalne tematy zaproponowane przez potencjalnych seminarzystów, po 

wcześniejszej (czyli przed zapisami) konsultacji. 
Uwagi:  
W razie pytań lub wątpliwości zapraszam Państwa do kontaktu – 
jakub.czerniak@umcs.pl 
 

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 Joanna Śmiechowicz 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 

mailto:jakub.czerniak@umcs.pl
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1. Opodatkowanie dochodów osobistych w Polsce 
2. Koszty w działalności gospodarczej 
3. Optymalizacja podatków osobistych 
4. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług 
5. Podatki lokalne i ich rola w tworzeniu budżetu gmin 
6. Analiza budżetowa wybranej jednostki samorządu terytorialnego 
7. Zadania i wydatki wybranej jednostki samorządu terytorialnego 
8. Zadania oświatowe i ich finansowanie 
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
10. Problem zadłużenia publicznego 

 

dr Anna Wawryszuk-Misztal 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 
2. Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie 
3. Polityka wypłat dla akcjonariuszy  
4. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto 
5. Upadłość podmiotów gospodarczych 
6. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw 
7. Procesy inwestycyjne w działalności przedsiębiorstw 
8. Uwarunkowania wdrażania polityki różnorodności względem organów 

zarządczych i nadzorczych w spółkach publicznych 
 


