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Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, Katedra 

Finansów i Inwestycji 

Międzynarodowych     

dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ 

malgorzata.janicka@uni.lodz.pl  
0000-0003-2199-0093 ekonomia i finanse

ekonomia międzynarodowa; gospodarka międzynarodowa

finanse międzynarodowe; finanse zrównoważone/zielone, społecznie odpowiedzialne inwestycje; międzynarodowe rynki finansowe

międzynarodowe przepływy kapitałowe; międzynarodowa integracja finansowa; międzynarodowy system walutowy; Unia Europejska i 

strefa euro

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,               

Katedra Makroekonomii 

dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ 

piotr.krajewski@uni.lodz.pl
0000-0002-5377-9578 ekonomia i finanse

Makroekonomia, w tym m.in. następujące obszary: polityka makroekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunktury, rozwój 

regionalny,  podatki, powiązania między klimatem a gospodarką

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,                

Katedra Funkcjonowania 

Gospodarki

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ 

agnieszka.kurczewska@uni.lodz.pl                 
0000-0002-3088-5044 ekonomia i finnse

Złożoność i dynamika procesów przedsiębiorczych

W ramach seminarium realizowane są następujące tematy badawcze:     

- procesy przedsiębiorcze, odkrywanie i tworzenie sposobności przedsiębiorczych,

- zachowania i działania przedsiębiorcze,

- intencje i postawy przedsiębiorcze,

- edukacja z zakresu przedsiębiorczości,

- innowacyjność przedsiębiorstw,

- ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw,

- znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju gospodarki i społeczeństwa,

- etyka w biznesie,

- przedsiębiorczość ́międzynarodowa – proces umiędzynaradawiania się ̨przedsiębiorstw,

- finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw;

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,               

Katedra Funkcjonowania 

Gospodarki

dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ 

michal.mackiewicz@uni.lodz.pl
0000-0003-1831-6866 ekonomia i finanse

Przedsiębiorcy to podstawa funkcjonowania każdej nowoczesnej gospodarki. Powstawanie firm to fascynujący temat zarówno dla tych, 

którzy sami zastanawiają się nad stworzeniem własnego startupu, jak i dla tych, którzy planują swoją karierę akademicką jako badacze 

tego fenomenu.

Na tym seminarium:

• prowadzimy badania nad przyczynami sukcesu startupów, ich charakterem, ewolucją i finansowaniem

• badamy również samych przedsiębiorców, publikujemy artykuły dotyczące tego, kto staje się przedsiębiorcą, komu udaje się przez 

dłuższy czas prowadzić firmę i osiągnąć sukces finansowy, a także, kto w udany sposób łączy prowadzenie startupu z pracą etatową 

• stosujemy metody jakościowe do stawiania hipotez i eksploracji nowych tematów

• wspólnie piszemy artykuły i publikujemy w wysoko punktowanych czasopismach.

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,             

Katedra Ekonomii 

Instytucjonalnej i 

Mikroekonomii              

dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ 

maciej.kozlowski@uni.lodz.pl
0000-0002-7749-6118 ekonomia i finanse

własność pracownicza, spółdzielczość, źródła finansowania i metody oceny projektów inwestycyjnych, prywatyzacja, ekonomia

społeczna, demokracja przemysłowa; finanse przedsiębiorstw, bankowość, rynek pracy, kraje rozwijające się, inne: tematyka mikro i

makroekonomiczna
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Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,            

Katedra Historii Myśli 

Ekonomicznej i Historii 

Gospodarczej                 

dr hab.Rafał Matera, prof. UŁ 

rafal.matera@uni.lodz.pl                         
0000-0003-3683-0439 ekonomia i finanse

Do głównych obszarów badawczych seminarium należą HISTORIA GOSPODARCZA i MYŚL EKONOMICZNA. Szczególnie preferowane są 

prace weryfikujące teorie na temat przyczyn bogactwa i ubóstwa poszczególnych krajów/regionów/miast. Chętnie podejmowane są też 

tematy podejmujące związki między ekonomią a etyką

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,                    

Katedra Ekonometrii        

dr hab. Piotr Wdowiński, prof. UŁ 

piotr.wdowinski@uni.lodz.pl
0000-0002-0355-5736 ekonomia i finanse

Ekonometryczne modelowanie związków w makroekonomii i finansach / Econometric modelling of macro-finance relationships

Celem seminarium doktorskiego jest ocena wpływu sektora finansowego na sferę realną gospodarki na podstawie modeli 

ekonometrycznych. Zostaną wykorzystane modele jedno- i wielorównaniowe, w tym liniowe i nieliniowe modele wektorowej 

autoregresji (VAR). Szczególne miejsce zostanie poświęcone identyfikacji parametrów modeli oraz niepewności funkcji odpowiedzi na 

bodziec w modelach VAR. Wykorzystane zostanie oprogramowanie statystyczno-ekonometryczne, w szczególności programy: EViews i 

R/Shiny.

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, Katedra 

Gospodarki Regionalnej i 

Środowiska

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ 

aleksndra.nowakowska@uni.lodz.pl        
0000-0002-2912-4934 ekonomia i finanse 

Rozwój lokalny i regionalny (czynniki, procesy, mechanizmy); polityka rozwoju lokalnego i regionalnego; zdolności innowacyjne 

regionów, terytorialne podejście do rozwoju miast regionów; rewitalizacja miast;

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny

Katedra Finansów 

Publicznych                       

dr hab. Yevhеnіі Alimpiiev

yevhenii.alimpiiev@uni.lodz.pl                 
0000-0002-5998-6535 ekonomia i finanse

 Wpływ polityki fiskalnej a monetarnej na równowagę gospodarki

Tematyka seminarium koncentruje się na problemach:

- budowy wyjaśniających modeli keynesowskich, w tym modeli Hicksa-Hansena, Mundella-Fleminga, IS-LM-BP;

- analizy kanałów transmisji impulsów fiskalnych i monetarnych do gospodarki;

- badania efektów oddziaływania polityki fiskalnej i monetarnej na równowagę w sektorze finansów publicznych i gospodarce w oparciu 

o metody ekonometryczne.

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,                    

Katedra Wymiany 

Międzynarodowej         

dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ 

tomasz.dorozynski@uni.lodz.pl
0000-0003-3625-0354 ekonomia i finanse

ekonomia międzynarodowa, biznes międzynarodowy, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, 

zachęty inwestycyjne, atrakcyjność inwestycyjna państw i regionów, pomoc publiczna, specjalne strefy ekonomicze, rozwój regionalny, 

regionalne nierówności gospodarcze, polityka spójności, polityka przemysłowa, handel międzynarodowy,

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,       Katedra 

Finansów i Rachunkowości 

MSP    

dr hab. Joanna Fila                                         

joanna.fila@uni.lodz.pl
0000-0002-8479-8720 ekonomia i finanse

finanse przedsiębiorstw, a szczególnie źródła finansowania działalności gospodarczej, sprawozdawczość i analiza finansowa 

przedsiębiorstw, obciążenia podatkowe i parapodatkowe przedsiębiorstw

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,                    

Katedra Wymiany 

Międzynarodowej       

dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ 

anetta.marszalek@uni.lodz.pl
0000-0001-5687-7272 ekonomia i finanse

Ekonomia międzynarodowa, biznes międzynarodowy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, międzynarodowy system handlu, handel 

międzynarodowy, polityka handlowa, protekcja uwarunkowana, zielona ekonomia, społeczna odpowiedzialność biznesu



Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,               

Katedra Modeli i Prognoz 

Ekonometrycznych            

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ 

robert.kelm@uni.lodz.pl
0000-0002-0050-2997 ekonomia i finanse

Empiryczne analizy zjawisk i procesów gospodarczo-społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     Seminarium jest przeznaczone dla 

doktorantów zainteresowanych rozwijaniem i wykorzystaniem metod ilościowych w analizach gospodarczych i społecznych. W 

tematyce seminarium mieszczą się takie zagadnienia jak prognozowanie w skali makroekonomicznej, analizy efektywności 

alternatywnych polityk gospodarczych, ocena znaczenia regulacji prawnych w uszczelnianiu systemów podatkowych, prognozowanie 

procesów finansowych i wybranych rynków, analizy przepływów kapitałów międzynarodowych.

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,                    

Katedra Gospodarki 

Światowej i Integracji 

Europejskiej                   

dr hab. Joanna Wyszkowska-Kuna 

joanna.kuna@uni.lodz.pl
0000-0002-0750-1719 ekonomia i finanse

Handel międzynarodowy, Polityka handlowa, Integracja ekonomiczna, Jednolity rynek wewnętrzny UE, Usługi we współczesnych 

gospodarkach i w gospodarce światowej, Konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek, Innowacyjność przedsiębiorstw

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,              

Katedra Ekonometrii 

dr hab. Maciej Malaczewski 

maciej.malaczewski@uni.lodz.pl
0000-0001-7798-2581 ekonomia i finanse Teoria wzrostu gospodarczego, modelowanie matematyczne zjawisk ekonomicznych i społecznych, ekonomika zasobów naturalnych.

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny,

Katedra Biznesu i Handlu 

Międzynarodowego        

dr hab. Joanna Bogołębska, prof.UŁ

joanna.bogolebska@uni.lodz.pl
0000-0002-9150-150X ekonomia i finanse

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, w tym następujące zagadnienia:

-międzynarodowy system walutowy (waluta międzynarodowa, płynność międzynarodowa, nierównowagi globalne, Globalna Sieć 

Bezpieczeństwa Finansowego, reżimy kursowe) i jego ewolucja

-procesy międzynarodowej integracji gospodarczej i walutowej

-bankowość centralna w gospodarce globalnej

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, Katedra 

Finansów i Inwestycji 

Międzynarodowych

dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ 

tomasz.miziolek@uni.lodz.pl
0000-0001-7844-9535 ekonomia i finanse

Seminarium doktorskie koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem niebankowych instytucji 

rynku kapitałowego (w szczególności instytucji wspólnego inwestowania – funduszy inwestycyjnych, funduszy hedgingowych, funduszy 

ETF, funduszy emerytalnych), emitowanych przez nie instrumentów finansowych i ich pozycji i roli na współczesnym międzynarodowym 

rynku finansowym. Ponadto zakres seminarium obejmuje także kwestie związane z efektywnością rynku finansowego, pasywnym i 

aktywnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym oraz indeksami rynku finansowego.

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, Zakład 

Analiz Systemów 

Społeczno-Ekologicznych

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ 

jakub.kronenberg@uni.lodz.pl
0000-0003-4903-2401 ekonomia i finanse 

1. Zrównoważony rozwój miast

2. Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania zielenią w miastach       

3. Aspekty dotyczące planowania, zarządzania, a przede wszystkim strategicznego ujęcia środowiska przyrodniczego w rozwoju miast, w 

szczególności z naciskiem na praktyczne wykorzystane prowadzonych badań.

               

Wydział Zarządzania,   

Katedra Zarządzania 

Finansami Przedsiębiorstwa             

dr hab. Alicja Popczyk, prof. UŁ 

alicja.popczyk@uni.lodz.pl
0000-0002-4225-9753 ekonomia i finanse

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i na świecie, m.in.: uwarunkowania strategii finansowania 

rozwoju i wzrostu firm rodzinnych; finansowanie innowacji   w biznesie rodzinnym; podział zysku netto w firmach rodzinnych i 

nierodzinnych – badania porównawcze; formy optymalizacji ryzyka finansowego przedsiębiorstw rodzinnych.

Wydział Zarządzania,   

Katedra Zarządzania 

Finansami Przedsiębiorstwa              

prof. dr hab. Dorota Witkowska 

dorota.witkowska@uni.lodz.pl
0000-0001-9538-9589 ekonomia i finanse

Rozwój rynku finansowego jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W związku z tym niezmiernie ważnym jest

badanie zmieniających się prawidłowości występujących w tym sektorze. Problematyka rynku finansowego jest niezwykle złożona i

obejmuje wiele aspektów, poczynając od badania pojedynczych instrumentów lub przedsiębiorstw po analizy złożonych procesów i

rynków, uwzględniając w tym również aspekt międzynarodowy i procesy globalizacyjne.


