
Propozycje obszarów badawczych dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych: 

 

1 dr hab. T. Białowąs  
Katedra Gospodarki Światowej  
i Integracji Europejskiej 

Procesy międzynarodowej fragmentaryzacji procesów 
produkcji i handel wartością dodaną. 
Czynniki rozwoju i źródła przewagi konkurencyjnej w 
handlu międzynarodowym. 
Specjalizacja w ramach globalnych łaocuchów wartości 
dodanej. 

Processes of international fragmentation of production processes 
and value-added trade. 
Factors of development and sources of competitive advantage in 
international trade. 
Specialization within global value-added chains 

2 dr hab. T. Bednarczyk, prof. 
UMCS 
Katedra Ubezpieczeo i Inwestycji 

Przemiany zachodzące na współczesnym rynku 
ubezpieczeo. 
Powiązania między rozwojem ubezpieczeo a procesami 
wzrostowymi w sferze realnej gospodarki. 
Systemy emerytalne i oszczędnościowe programy 
emerytalne w Polsce i na świecie. 
 

Transformations taking place in the modern insurance market. 
Links between insurance development and growth processes in 
the real economy. 
Pension systems and retirement savings programs in Poland and 
around the world. 

3 dr hab. E. Bukalska, prof. UMCS 
Katedra Finansów 
Przedsiębiorstw  
i Rachunkowości 

Finanse przedsiębiorstw, behawioralne uwarunkowania 
decyzji finansowych przedsiębiorstw, rachunkowośd 
przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo na rynku finansowym. 

Corporate finance, behavioral determinants of corporate financial 
decisions, corporate accounting, enterprise on the financial 
market. 

4 dr hab. M. Kicia                                                                           
Katedra Bankowości i Rynków 
Finansowych 

Finanse behawioralne i zachowania uczestników rynku 
finansowego. 
Funkcjonowanie rynków finansowych. 
 

Behavioral finance and the behavior of financial market 
participants. 
Functioning of financial markets. 

5 dr hab. A. Kijek, prof. UMCS 
Katedra Statystyki i Ekonometrii 

Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie zjawisk 
ekonomicznych i finansowych. 
Analiza procesów konwergencji gospodarczej. 
Cykle koniunkturalne w gospodarce i synchronizacja cykli 
koniunkturalnych. 
Analiza innowacyjności gospodarek na poziomie krajowym 
i regionalnym. 
 

Econometric modeling and forecasting of economic and financial 
phenomena. 
Analysis of economic convergence processes. 
Business cycles in the economy and synchronization of business 
cycles. 
Analysis of innovation of economies at the national and regional 
levels. 

6 dr hab. T. Kijek, prof. UMCS 
Katedra Mikroekonomii  
i Ekonomii Stosowanej 

Rola wiedzy i innowacji w rozwoju przedsiębiorstw,  
regionów  
i gospodarek. 
Modelowanie zachowao konsumentów w zakresie 
akceptacji i dyfuzji nowych produktów i technologii. 
Uwarunkowania i przebieg procesów konwergencji 
gospodarczej. 

The role of knowledge and innovation in the development of 
enterprises, regions and economies. 
Modeling consumer behavior in the acceptance and diffusion of 
new products and technologies. 
Determinants and course of economic convergence processes. 



7 dr hab. A. Kowalska, prof. UMCS 
Katedra Mikroekonomii  
i Ekonomii Stosowanej 

Zapewnienie bezpieczeostwa żywnościowego a cele 
zrównoważonego rozwoju. 
Postawy i zachowania prośrodowiskowe konsumentów z 
generacji Z w antropocenie. 
Postawy i zachowania konsumentów na rynku żywności. 

Ensuring food security and sustainable development goals. 
Attitudes and pro-environmental behavior of Generation Z 
consumers in the Anthropocene. 
Consumer attitudes and behavior in the food market. 

8 dr hab. P. Pasierbiak                                                                
Katedra Gospodarki Światowej  
i Integracji Europejskiej 

Ewolucja układu sił gospodarczych w skali globalnej  
i regionalnej. 
Procesy regionalnej integracji gospodarczej w obszarze Azji 
i Pacyfiku.  
Transformacje strukturalne w gospodarce światowej,  
w tym w handlu międzynarodowym światowych 
przepływach inwestycyjnych.   

The evolution of the balance of economic power on a global  
and regional. 
Processes of regional economic integration in the Asia-Pacific area.  
Structural transformations in the world economy,  
including in international trade global investment flows. 

9 dr hab. J. Szołno-Koguc, prof. 
UMCS                                  
Katedra Finansów Publicznych 

Stabilnośd i bezpieczeostwo finansów publicznych w 
turbulentnym otoczeniu globalnym .  
Skutecznośd i efektywnośd narzędzi polityki fiskalnej : 
podatkowych, wydatkowych, zadłużeniowych. 
Procesy racjonalizacji gospodarowania środkami 
publicznymi - poziom makro-,mezo- i mikrosystemowy. 

Stability and security of public finances in a turbulent global 
environment .  
Effectiveness and efficiency of fiscal policy tools : tax, spending, 
debt. 
Processes of rationalization of public funds management - macro-
,meso- and microsystem level. 

10 dr hab. K. Wójtowicz, prof. UMCS                                                           
Katedra Finansów Publicznych 

Finansowanie zrównoważonego rozwoju (zielonej 
gospodarki) przez paostwo i samorząd terytorialny. 
Koncepcja finansów zrównoważonych (sustainable 
finance).  
Rola podatków i systemów podatkowych w ekonomii 
zrównoważonego rozwoju (sustainable taxes and tax 
systems). 
Odpornośd finansów paostwa i jednostek samorządu 
terytorialnego na szoki zewnętrzne (fiscal resilience).  
Finansowe strategie adaptacyjne w reakcji na zjawiska 
kryzysowe. 

State and local government financing of sustainable development 
(green economy). The concept of sustainable finance (sustainable 
finance).  
The role of taxes and tax systems in the economics of sustainable 
development (sustainable taxes and tax systems). 
Resilience of state and local government finances to external 
shocks (fiscal resilience).  
Financial adaptation strategies in response to crisis phenomena. 

11 dr hab. R. Zajkowski, prof. UMCS 
Katedra Bankowości i Rynków 
Finansowych 

Przedsiębiorczośd rodzinna - ekonomika, funkcjonowanie, 
wyzwania Przedsiębiorstwa rodzinne i nierodzinne - analizy 
porównawcze Kreowanie, finansowanie i funkcjonowanie 
przedsiębiorstw sektora MŚP. 

Family entrepreneurship - economics, functioning, challenges 
Family and non-family enterprises - comparative analysis Creation, 
financing and functioning of SME enterprises. 



12 dr hab. Anna Wawryszuk-Misztal 
Katedra Finansów 
Przedsiębiorstw  
i Rachunkowości 

Strategiczne aspekty zarządzania finansami 
przedsiębiorstw. 
Ujawnianie informacji finansowych przez podmioty 
gospodarcze. 
Ład korporacyjny: różnorodnośd zarządów i rad 
nadzorczych spółek. 

Strategic aspects of corporate financial management. 
Disclosure of financial information by business entities. 
Corporate governance: diversity of boards of directors and 
supervisory boards of companies. 

13 dr hab. Anna Korzeniowska 
Katedra Bankowości i Rynków 
Finansowych 

Finanse gospodarstw domowych – wyzwania, 
determinanty, analizy porównawcze.  
Finanse gospodarstw domowych w teorii cyklu życia. 
Włączenie finansowe we współczesnym świecie. 
 

Consumer finance - challenges, determinants, comparative 
analyses. Household finance in life-cycle theory. Financial inclusion 
in the modern world. 
 

 


