
Lp.

Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

1 Katedra Ekonometrii
1. Data Mining w programie statystycznym R 

dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ.

2
Katedra Teorii i Analiz Systemów 

Ekonomicznych 1. Jak polska gospodarka goni gospodarki zachodnioeuropejskie
dr Joanna Trębska

Lp.

Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

1 Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

1. Problematyka makroekonomiczna (bankowość, bezrobocie, problemy wzrostu 

gospodarczego, GPW itp.), polityka gospodarcza, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz finansami 

przedsiębiorstwa (MSP, źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, strategie finansowania, 

inwestycje i metody ich oceny, proces inwestycyjny itp.

2. Ekonomika Finansów i Bankowości: bankowość – banki, kredyty, zabezpieczenia, ryzyko 

kredytowe, marketing usług bankowych, źródła finansowania działalności przedsiębiorstw – 

leasing, sponsoring, factoring, forfaiting, kredyty analiza ekonomiczno-finansowa 

przedsiębiorstwa – rola sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, zdolność kredytowa, 

analiza SWOT.

3. Polityka społeczna: polityka demograficzna (ludnościowa) i polityka rodzinna, polityka 

edukacyjna (oświatowa), polityka kulturalna, polityka ochrony zdrowia, polityka mieszkaniowa, 

polityka migracyjna, polityka zatrudnienia (przeciwdziałanie bezrobociu, kształtowanie płac i 

warunków bezpieczeństwa pracy), polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, 

polityka ochrony środowiska naturalnego,  polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii.                                                                                                                                     

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi: rola motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 

kreowanie ról na rynku pracy, kapitał ludzki jako element wpływający na rozwój i 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa, organizacja sprzedaży i kultura obsługi klienta; diagnoza i 

projekt usprawnień, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez public relations.

dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ

2 Katedra Ekonomii Rozwoju

1. Problemy społeczno-gospodarcze krajów słabo rozwiniętych.

2. Rozwój gospodarczy w Azji Południowo-Wschodniej.

3. Państwo i rynek w gospodarce.

dr Tomasz Legiędź
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INSTYTUT EKONOMETRII

INSTYTUT EKONOMII



4
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji 

Europejskiej

1. Ekonomia międzynarodowa i zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.

2. Zrównoważony rozwój jako kluczowa koncepcja rozwoju Unii Europejskiej w kontekście 

polityk sektorowych.

3. Problemy współczesnego rolnictwa oraz polityki rolnej.

4. Rolnictwo ekologiczne oraz organiczne jako dominujący trend w zakresie rozwoju 

nowoczesnego rolnictwa na świecie.

5. Produkty regionalne i tradycyjne jako czynnik sprzyjający rozwojowi obszarów wiejskich."

dr Anna Rydz-Żbikowska

5
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii 

Gospodarczej
1. Rywalizacja gospodarcza Wschodu i Zachodu w okresie zimnej wojny. dr Kamil Kowalski

6 Katedra Makroekonomii

1. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej - uwarunkowania i efekty: Wspólnie 

dowiemy się jak ekonomiści odkryli, że to przedsiębiorstwa handlują i jak ujmowali handel 

międzynarodowy przed tym odkryciem. Które przedsiębiorstwa mogą zatem zająć się handlem 

międzynarodowym? Co z tego wynika dla nich i dla ich otoczenia? Handel nie jest jednak jedyną 

formą współpracy międzynarodowej, przyjrzymy się zatem również bezpośrednim inwestycjom 

zagranicznym.                                                                                                              2. Elementy 

ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej: Współczesna ekonomia kojarzy się głównie z 

modelami i poszukiwaniem równowagi - swoistego uniwersalnego przepisu na sukces. Istnieje 

jednak wiele mniej znanych koncepcji, które odnoszą się do otoczenia gospodarki lub psychiki 

inwestorów i klientów. Pomysły te wcale nie stoją w opozycji do głównego nurtu, ale 

uzupełniają go i pokazują, dlaczego nie zawsze daje się przenosić identyczne rozwiązania między 

krajami czy firmami, a także dlaczego nie jesteśmy tak racjonalni, jak się nam wydaje.

dr Piotr Gabrielczak

7 Katedra Mikroekonomii

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

2. Marketingowe uwarunkowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw.

3. Procedura tworzenia własnej firmy.

dr Agnieszka Janus

8
Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i 

Mikroekonomii

1. Jak stutecznie pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Przygotowanie 

biznesplanu w praktyce. 
dr Dorota Kobus-Ostrowska

9 Katedra Wymiany Międzynarodowej

1. Dlaczego handlujemy z zagranicą?                                                                                                                                                                                                                

2. Polska w Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                             

3. Modele biznesowe we współczesnej gospodarce.                             

dr Agnieszka Dorożyńska

Lp. Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

1 Katedra Badań Operacyjnych 1. Optymalizacja tras pojazdów. dr Radosław Jadczak

2 Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Budowa społeczeństwa informacyjnego - perspektywa Polski i Europy. dr Paweł A. Nowak

INSTYTUT LOGISTYKI I INFORMATYKI



3 Katedra Pracy i Polityki Społecznej 1. Wyzwania współczesnego rynku pracy. dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. UŁ

4 Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa 1. Megatrendy w logistyce. dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ

5 Katedra Logistyki i Innowacji 1. Transport zrównoważony w kontekście mikro i makroekonomicznym. dr Joanna Górniak

Lp. Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej 
Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

1 Katedra Finansów Publicznych 1. Finanse i ekonomika instytucji kultury. dr Adam Suchecki 

2 Katedra Ubezpieczeń 1. Innowacje w ubezpieczeniach.                                                                                                                                                                                                                                 dr Anna Celczyńska

3 Katedra Finansów i Rachunkowości MSP 1. Audyt wewnętrzny - metody i techniki, plan i proces AW, rekomendacje z AW                                                                                                                                                                                                    dr Elżbieta Grzegorczyk

4 Katedra Finansów Korporacji
1. Kredyt jako podstawowy produkt systemu bankowego.

2. Koszty i przychody w systemie raportowania przedsiębiorstw.
dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

5 Katedra Bankowości

1. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa.                                                                                                                            

2. Produkty finansowe, ich marketing i budowanie relacji z klientem                                                                                        

3. Banki spółdzielcze - tradycja i nowoczesność

dr Dominik Kubacki                                                                                                                        

dr Marika Świeszczak                                                                                                                   

dr Ewa Nastarowicz

6 Katedra Rynku i Inwestycji Kapitałowych 1. Rynek kapitałowy.                                                                                                                                                                                                                                                                           dr Anna Lucińska                                                                                                                                                 

7 Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego

1. Podatki i rachunkowość.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Budżet obywatelski jako narzędzie społecznego kreowania wydatków budżetu gminy.                                                                                 

3.Polityka pieniężna, polityka fiskalna a gospodarka (polityka banku centralnego, polityka rządu, 

policy mix, polityka gospodarcza, mierniki gospodarcze).                                                                                                                                                                                                                                  

4. Nowoczesny bank dla nowoczesnego klienta                                                                                                                                                                                                                                     

dr Radosław Witczak                                                                                                                                                                                                                                                                                    

dr hab.Dagmara Hajdys, prof UŁ                                                                                                                                     

dr Joanna Stawska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

dr hab. Iwona D. Czechowska, prof UŁ

Lp. Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej 
Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

1 Katedra Ekonometrii Przestrzennej
1. Ekonomia na mapach.

dr Elżbieta Antczak, dr Karolina Lewandowska, dr 

Agata Żółtaszek

2 Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska 1. Planowanie miejskich terenów zieleni odpowiadających potrzebom mieszkańców. dr. hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ

3 Katedra Inwestycji i Nieruchomości 1. Doradztwo i biznesplanowanie w działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości. dr Konrad Żelazowski

4 Katedra Polityki Ekonomicznej 1. Cyfryzacja gospodarki, sztuczna inteligencja i nowe modele rynku pracy. dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ

INSTYTUT FINANSÓW

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

INSTYTUT SOCJOLOGII



Lp. Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej 
Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

1 Katedra Metod i Technik Badań Społecznych 1. Odkrywanie tajników badań socjologicznych. dr Sylwia Męcfal

2 Katedra Socjologii Sztuki
1. Kultura alterentywna w Polsce .                                                                                                                                                                            

2. Kultura i sztuka w Polsce. Studia historyczne, estetyczne, socjologiczne.

dr Xawery Stańczyk                                                                                                                                          

dr hab. Emilia Zimnica-Kuzioła 

3 Katedra Socjologii Kultury
1. Łódź pozarządowa - organizacje  społeczeństwa obywatelskiego i ich liderzy. Analiza 

socjobiograficzna.                                                                                                                                                                                         
dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ                                                                    

4
Katedra Socjologii Kultury/Katedra Socjologii 

Organizacji i Zarządzania
1. Komunikacja w biznesie - reklama, PR, negocjacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dr Dominika Byczkowska-Owczarek, dr Magdalena 

Wojciechowska                                                                                                                                                                                                                        

5 Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania 1. Rola kreatywności i designu w organiacjach.                                                                                                                                                                            dr Anna Kubczak

6 Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych 

1. Kobiety i mężczyźni we współczesnym świecie                                                                                                                                                                  

2. Od badań do działań. Socjolog jako animator zmiany                                                                                                                                                   

3. Ludzkość na progu katastrofy. Społeczny, polityczny i gospodarczy kontekst zmian 

klimatycznych i innych zagrożeń ekologicznych

dr Krystyna Dzwonkowska-Godula, dr Emilia 

Garncarek, dr Julita Czernecka                                              

dr Wojciech Woźniak, dr Magdalena Rek-Woźniak, 

mgr Bartłomiej Przybylski                  mgr Bartłomiej 

Przybylski, dr Magdalena Rek-Woźniak, dr Wojciech 

Woźniak

7 Katedra Socjologii Polityki i Moralności

1. Europa Wschodnia w procesie przemian: rola instytucji społecznych w przeobrażeniach 

politycznych i gospodarczych.                                                                                                                                                                                                                  

2. Badanie komunikacji społecznej w organizacjach /   Współczesne podziały w społeczeństwie.

dr Łukasz Kutyło                                                                                                                                            

dr Marcin Kotras

1. Przemiany demograficzne.                                                                                                                                                                          dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ                                                                                                                                          

2. Prawdy i mity na temat pokolenia  NEET dr Małgorzata Potoczna

9 Zakład Badań Komunikacji Społecznej
1. Społeczna rola designu i architektury.                                                                                                                                                                                                         

2. Znaczenie debaty publicznej we współczesnych demokracjach.

dr Karol Franczak                                                                                                                                               

dr Magdalena Nowicka-Franczak

10 Katedra Socjologii Wsi i Miasta
1. Jakość życia i problemy bezpieczeństwa we współczesnych miastach                                                                                      

2.  Alternatywne i nietypowe  sposoby zaspokajania potrzeb społecznych

dr Agnieszka Michalska-Żyła                                                                                                   

dr Katarzyna Zajda                                                                        

Lp. Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej 
Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

1 Katedra Metod Statystycznych 1. Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych.                                                                                                                                                                                       dr Aleksandra Baszczyńska                                                                                                                   

Lp. Katedra/Zakład Temat oferowanej działalności naukowej/badawczej 
Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do 

pełnienia funkcji opiekuna akademickiego 

8 Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej 

INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII

INSTYTUT GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ



1 Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego 1. „Corporatocracy – czy korporacje międzynarodowe rządzą światem?” dr Klaudia Zielińska Lont

1. Rynki złota, srebra, ropy naftowej – czy warto na nich inwestować? -  dr Marcin Złoty

2. Ryzyka na międzynarodowym rynku finansowym – jak się przed nimi zabezpieczyć? dr Marcin Złoty

Tematy nie wyczerpują oferty Wydziału, jesteśmy otwarci na propozycje i zainteresowania uczniów.

2 Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych


