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Opis seminarium doktorskiego

Seminarium koncentruje się na ekonomicznych aspektach funkcjonowania
podmiotów usługowych (ze szczególnym uwzględnieniem branży
medycznej, edukacyjnej i logistycznej). Tematyka prac mogłaby dotyczyć
m.in. przedsiębiorczości, zarządzania usługami, zarządzania relacjami z
klientami i tworzenia łańcuch dostaw, jakości obsługi, doskonalenia
procesów
Celem seminarium jest pokierowanie doktoranta w pisaniu pracy doktorskiej,
ustalenie tematu i planu pracy oraz głównego celu pracy oraz celów
pośrednich, a także hipotez/tez badawczych; opracowanie części
merytorycznej i empirycznej, a w następnej kolejności ostatecznej wersji
dysertacji.
Oczekiwania wobec kandydata:
ma rozszerzoną wiedzę o finansach i bankowości jako dyscyplinie naukowej
i o miejscu finansów w systemie nauk społecznych oraz wykorzystuje tą
wiedzę w pisaniu pracy, najlepiej poparta praktyką zawodową;
określa problem badawczy, formułują główny cel pracy, hipotezę lub tezę
badawczą stosując rozszerzoną i wyspecjalizowaną wiedzę o wybranych
instrumentach i instytucjach finansowych państwa oraz relacjach między
nimi; dokonuje porównań i zestawień teorii z empirycznymi przykładami z
zakresu problematyki tematu pisanej pracy;
ma umiejętność poszukiwania i analizowania danych liczbowych, przepisów,
posługuje się fachową literaturą z zakresu finansów, bankowości podczas
przygotowania części merytorycznej pracy oraz dokonuje krytycznej jej
oceny, dokonuje niezbędne obliczenia i analizy z zastosowaniem
zaawansowanych
metod
statystyczno-ekonometrycznych,
formułuje
konkluzje, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do realizacji
różnych zadań w pracy zawodowej i w części empirycznej pracy oraz
proponowania własnych rozwiązań, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i
rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając różnych źródeł i
nowoczesnych technologii oraz posiada pogłębioną umiejętność
przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz zaawansowanym

angielskim, dotyczących zagadnień z zakresu finansów;
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu
finansów, stając się specjalista w wybranym temacie; potrafi myśleć i działać
w sposób przedsiębiorczy.

dr hab. Marcin Feltynowski
marcin.feltynowski@uni.lodz.pl

ekonomia i
finanse

Systemy informacji
przestrzennej (GIS) w
rozwoju społecznogospodarczym gmin i
regionów

Celem nadrzędnym seminarium jest rozwijanie u słuchaczy studium
doktoranckiego
chęci
interdyscyplinarnego
podejścia
do
wykorzystania narzędzi GIS w projektowaniu rozwoju na poziomie
lokalnym i regionalnym. Prezentowane podejście ma posłużyć
budowaniu zaplecza narzędziowe służącego prowadzeniu badań
naukowych, które wykorzystane zostaną na potrzeby kreowania tez
doktoratu. Działania podejmowane przez słuchaczy studium powinny
pozwolić na wskazanie obszarów zainteresowania związanych z
dziedziną nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
Międzydyscyplinarne podejście pozwoli na tworzenie prac, których
problemy badawcze wykraczają poza przyjęte standardy.
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Polityka finansowa władz
fiskalnych, monetarnych i
samorządowych
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Modelowanie i
prognozowanie procesów
gospodarczych

W ramach seminarium doktorskiego przygotowywać można prace
poświęcone szeroko rozumianym finansom publicznym (finanse państwa,
samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji rządowych) oraz
polityce finansowej podmiotów publicznych i publiczno-prywatnych.
Badania mogą mieć charakter interdyscyplinarny, uwzględniający aspekty
polityczne, prawne, demograficzne i społeczne badanych zjawisk
ekonomiczno-finansowych. W ramach seminarium uwzględniony będzie
najnowszy międzynarodowy dorobek naukowy – w szczególności z obszaru
teorii federalizmu fiskalnego, opracowania instytucji międzynarodowych,
analizy komparatystyczne oraz szersze uwarunkowania związane z sytuacją
monetarną i polityczną.
Dynamiczny i często niestandardowy przebieg procesów gospodarczych
sprawia, że ich zrozumienie, usystematyzowany opis i prognozowanie
wymagają zastosowania sformalizowanych narzędzi analiz ilościowych. Nie
zaskakuje zatem fakt, że wykorzystanie technik analiz ekonometrycznych
jest obecnie nie tylko warunkiem prowadzenia pogłębionych badań
naukowych, ale również kluczowym etapem procesów decyzyjnych w skali
mikro- i makroekonomicznej.
Seminarium doktorskie jest adresowane do doktorantów zainteresowanych
rozwijaniem, pogłębianiem i wykorzystaniem technik ekonometrycznych we
wszelkich analizach gospodarczych i społecznych. W tematyce seminarium
mieszczą się takie zagadnienia jak modelowanie i prognozowanie

dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ
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Jak napisać dobry doktorat z
zakresu współczesnej
makroekonomii
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Rynek pracy w dobie
globalizacji
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Złożoność i dynamika
procesów przedsiębiorczych

gospodarek w skali makro, modelowanie i prognozowanie wybranych
rynków (np. rynku surowców, paliw, żywności), modelowanie i ocena
skuteczności alternatywnych polityk gospodarczych, modelowanie i
prognozowanie procesów finansowych (w tym rynku walutowego i rynku
papierów wartościowych). W trakcie przygotowania rozpraw doktorskich
słuchacze mają możliwość wykorzystania współczesnych technik
ekonometrycznych, m. in. analizę kointegracyjną szeregów czasowych i
danych panelowych, modele zmian strukturalnych, modele nieliniowe,
metody symulacyjne.
Na seminarium poruszane będą najważniejsze kwestie dotyczące tego, Na
seminarium poruszane będą najważniejsze kwestie dotyczące tego, jak
napisać dobry doktorat z zakresu makroekonomii. W tym:
- omówione zostaną główne obszary badawcze współczesnej makroekonomii
(makroekonomii uwzględniającej m.in. wnioski z ostatniego kryzysu
finansowego, nieracjonalność podmiotów, czy aspekty środowiskowe),
- przedstawione zostanie, jakie obszary badawcze są atrakcyjne z punktu
widzenia możliwości napisania pracy doktorskiej,
- przeanalizowane zostaną zagadnienia metodologiczne (w tym struktura
pracy, weryfikowalność hipotez badawczych, optymalne zastosowanie metod
ilościowych),
- przedstawione będzie, jakie są kluczowe czynniki wpływające na
możliwość publikacji wyników badań w dobrych czasopismach
(czasopismach indeksowanych w SCOPUS i Web of Science)
- poruszane będą praktyczne aspekty pisania pracy (m.in. rozłożenia dużego
celu, jakim jest napisanie doktoratu, na ciąg mniejszych, łatwiejszych do
osiągnięcia celów), a także przedstawione zostaną praktyczne aspekty
otwierania przewodu na Komisji Nauki, zdawania egzaminu doktorskiego z
ekonomii oraz przebiegu obrony przed Komisją Wydziałową ds. Przewodów
Doktorskich.
Tematyka seminarium dotyczy dyscypliny ekonomia i finanse. Celem
seminarium jest pogłębienie wiedzy jego seminarzystów o funkcjonowaniu
współczesnego rynku pracy. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak popyt na
pracę, zatrudnienie, podaż pracy, bezrobocie, polityka rynku pracy,
instytucje rynku pracy oraz wpływ rozwoju technologicznego oraz procesów
migracyjnych na rynek pracy
W ramach seminarium realizowane są następujące tematy badawcze:
- procesy przedsiębiorcze, odkrywanie i tworzenie sposobności
przedsiębiorczych,
- zachowania i działania przedsiębiorcze,

dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ
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Wyzwania współczesnej
polityki makroekonomicznej
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Modele długookresowej
równowagi w analizach
makroekonomicznych

- 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;
Temat seminarium jest mocno „makroekonomiczny”. Przykładowe tematy
prac dotyczą polityki fiskalnej, polityki pieniężnej, działań państwa
wpływających na długookresowy rozwój gospodarczy, a także takich
zagadnień jak pułapka średniego dochodu czy wspólna polityka
makroekonomiczna w obliczu globalnego ocieplenia.
Zakładam, że część empiryczna doktoratu powinna być ilościowa, oparta na
badaniach ekonometrycznych. Swoim doktorantom oferuję daleko idącą
pomoc zarówno w zakresie wyboru tematu, doboru literatury, jak i pomoc
metodologiczną w zakresie metod ekonometrycznych (jestem z
wykształcenia ekonometrykiem). Zakładam, że doktorat powinno się robić
jak najszybciej, dlatego stawiam na szybki i efektywny wybór tematu, a
potem na systematyczną, regularną pracę z doktorantami.
Główny akcent seminarium położony zostanie na modele dynamiczne i ich
zastosowania w gospodarce Polski. Od strony zastosowanych narzędzi
ekonometrycznych pomocne będą przede wszystkim wektorowe modele
korekty błędem (VECM). Zastosowanie tych technik (w zależności od
wyboru obszarów modelowania gospodarki mogą to być również inne
narzędzia badawcze) otwiera nowe możliwości interpretacji zarówno
statystycznej, jak i ekonomicznej. W szczególności, pozwala uniknąć błędów
powstających w przypadku zignorowania problemu obecności zmiennych
niestacjonarnych w modelu, w szczególności identyfikacji regresji
pozornych. Można wyodrębnić zarówno zależności równowagi
długookresowej, jak i związki cykliczne, na które nakładają się relacje o
charakterze krótkookresowym. Pozwala to na całościowe, systemowe
spojrzenie na modelowany fragment gospodarki. Wspomniane sposoby są
adekwatne w niemal wszystkich analizach makroekonomicznych (z
wyjątkiem systemów równań input - output lub zawierających relatywnie
dużo tożsamości), w szczególności jednak w badaniu zjawisk inflacyjnych,
sektora dochodów czy konsumpcji. Należy zaznaczyć, że w najbliższej
przyszłości analizy takie będą możliwe w szerszym zakresie, gdyż na rynku

pojawia się oprogramowanie pozwalające na quasi-strukturalizację w
przypadku zmiennych I(2). Można również na tej podstawie formułować i
weryfikować hipotezy ekonomiczne w odniesieniu do relacji
długookresowych,
przyczynowości
zmiennych
czy
reakcji
dostosowawczych.

dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ
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Instytucje i instrumenty
rynku kapitałowego (w
szczególności instytucje
wspólnego inwestowania)
Instrumenty pasywnego
zarządzania portfelem
inwestycyjnym
Efektywność rynku
finansowego

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 finansowymi.

dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ
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Rynek finansowy i jego
oddziaływanie na otoczenie
społeczno-gospodarcze

Celem seminarium jest przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z
rynkiem finansowym w Polsce i na świecie oraz umożliwienie prowadzenie
badań w tym kierunku. Znaczenie transformacji kapitału jaki zapewnia rynek
finansowy jest kluczowe dla poprawnego rozwoju gospodarki. W
konsekwencji przekłada się to również na zjawiska społeczne w kraju. W
ramach seminarium będą prowadzone badania, skoncentrowane na
inwestorze oraz jego wyborach inwestycyjnych a także na przedsiębiorstwie.
Adresatami Seminarium Doktorskiego są przede wszystkim osoby, dla
których uzyskanie stopnia naukowego, pozwalającym na ugruntowanie
swojej pozycji w świecie nauki a także wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Celem Seminarium Doktorskiego jest wykształcenie u Uczestników
Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im
przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów,
koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania
rozprawy z obszaru tematyki seminarium

dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ
mariusz.plich@uni.lodz.pl
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Zastosowania
wielosektorowych modeli
makroekonomicznych do
analiz procesów i struktur
gospodarczych

Wielosektorowe modele makroekonomiczne (WMM) są uniwersalnym narzędziem
służącym do prowadzenia analiz procesów i struktur gospodarczych. Do ich
konstrukcji używa się metod input-output w połączeniu z metodami
ekonometrycznymi. Dzięki temu możliwe staje się prowadzenie badań zarówno na
szczeblu mezo- jak i makro-ekonomicznym, uwzględniających ich wzajemne
uwarunkowania. Ta właściwość modeli WMM powoduje, że spektrum zagadnień,
które mogą być analizowane za ich pomocą jest bardzo szerokie. W najogólniejszym
ujęciu zagadnienia te dotyczą pojedynczych sektorów gospodarki lub ich grup,
sektorów instytucjonalnych, regionów, zjawisk i procesów gospodarczych oraz

ludnościowych, a także wzajemnego odziaływania gospodarki i środowiska.
Przykładowe zagadnienia to: perspektywy sektora ubezpieczeń społecznych, wpływ
transportu/energetyki na środowisko, rola sektora ubezpieczeń gospodarczych w
gospodarce narodowej, projekcje zapotrzebowania na usługi edukacyjne, wrażliwość
struktury
sektorowej
gospodarki
na
zmiany
demograficzne/popytu,
makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowanie regionów, bezpieczeństwo
energetyczne gospodarki, zmiany technologiczne a rynek pracy.
Warunkiem koniecznym prowadzenia badań z użyciem WMM jest zapoznanie się z
zasadami konstrukcji tego typu narzędzi i oprogramowaniem umożliwiającym jego
obsługę, a następnie zapoznanie się z istniejącym modelem. Równolegle odbywają
się studia literaturowe, mające na celu zgłębienie proponowanego obszaru badań. W
oparciu o te doświadczenia, następuje dostosowanie istniejącego modelu do celów
własnych badań doktoranta, polegające na respecyfikacji/rozbudowie wybranych
bloków lub dołączeniu nowych bloków do modelu. Po przetestowaniu poprawności
funkcjonowania zmodyfikowanego modelu można przystąpić do jego wykorzystania,
czyli wykonania szeregu symulacji, których analiza będzie stanowiła jadro rozprawy
doktorskiej.

dr hab. Zbigniew Przygodzki
zbigniew.przygodzki@uni.lodz.pl
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Rozwój miast i regionów
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Zarządzanie zasobami
ludzkimi - wyzwania
ekonomiczno-społecznopsychologiczne

Celem seminarium jest odkrycie innowacyjnego podejścia, pogłębienie
wiedzy i zbudowanie koncepcji logicznej pracy doktorskiej w wybranym
przez doktoranta temacie badawczym. Obszary badawcze możliwe do
eksploracji podczas seminarium dotyczyć będą procesów determinujących
rozwój miast i regionów. Procesy te mają złożoną naturę i oddziałują
zarówno na: sferę społeczną, gospodarczą jak i przestrzenną życia ludzi.
Zatem wśród podstawowych, ale zapewne nie jedynych obszarów badań
wymienić należy:
 czynniki konkurencyjności i innowacyjność miast i regionów
 koszty i korzyści urbanizacji
 gospodarka samorządu terytorialnego
 klastry i innowacyjne środowiska przedsiębiorczości (milieu)
 kapitał ludzki, mobilność i zarządzanie wiedzą w rozwoju miasta i
regionu
 transport zrównoważony w mieście
 znaczenie i wartość dziedzictwa kulturowego
Seminarium doktorskie służyć będzie twórczej dyskusji. Doktorant podczas
pracy na seminarium wykreuje własne, innowacyjne podejście do
zdefiniowanego przez siebie problemu badawczego.
Seminarium skierowane jest do osób mających wysoką motywację do
zdobywania wiedzy i zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych
związanych z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z
głównych
celów
seminarium
jest
uzyskanie
przez

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
mariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl
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Ekonomiczne i przestrzenne
aspekty funkcjonowania
miast i regionów

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ
piotr.szukalski@uni.lodz.pl
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Społeczno-ekonomiczne
konsekwencje przemian

Doktoranta zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych trendów,
wyzwań i paradygmatów w nauce i praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.
W ramach seminarium realizowane mogą być tematy badawcze dotyczące
strategii, programów i metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyzwań, z
jakimi będą musieli mierzyć się badacze i praktycy zarządzania zasobami
ludzkimi w obszarach ekonomicznych, społecznych i psychologicznych.
Proponowane obszary badawcze:
Współczesne koncepcje i metody zzl, strategiczne i międzynarodowe
zarządzanie zasobami ludzkimi, wysoko efektywne systemy pracy,
zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach polskiej gospodarki
rynkowej, problemy rynku pracy, rozwój kapitału ludzkiego, zarządzanie
talentami, systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach bankowych,
zarządzanie kontraktem psychologicznym i relacjami w organizacji, postawy
i zachowania organizacyjne, innowacyjność, proaktywność, kultura
organizacyjna, przywództwo,
wydajność i efektywność pracy,
zaangażowanie w pracę, zagadnienia work-life balance i workplace civility.
Ponad 50% populacji świata oraz ponad 72% populacji Europy mieszka w
miastach. Dlatego ważnym aspektem badań ekonomicznych jest
analizowanie procesów gospodarczych w skali miejskiej i regionalnej.
Proponuję opiekę naukową dla doktorantów i doktorantek zainteresowanych
badaniami nad procesami społeczno-gospodarczymi, decydującymi o
procesach rozwoju miast i regionów. Szczególnie zachęcam do pracy
badawczej nad:
- wpływem marketingu terytorialnego na atrakcyjność miast i
regionów,
- określaniem wartości dóbr nierynkowych w miastach (tzw. urban
commons), takich jak przestrzenie publiczne, wizerunek jednostek
terytorialnych, dziedzictwo materialne, aktywność obywatelska,
- badaniem efektywności dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w
samorządach terytorialnych,
- poszukiwaniem skutecznych form polityki prośrodowiskowej w
miastach (np. odchodzenia od transportu indywidualnego, wymiany
nośników energii na ekologiczne),
- instytucjami samorządu terytorialnego w Polsce i Europie.
Doktorat pod moją opieką może obejmować dwie dyscypliny naukowe:
ekonomię i finanse oraz gospodarkę przestrzenną.
Współczesny świat doświadcza różnorodnych, niekiedy przeciwstawnych,
procesów demograficznych. Szybkiemu wzrostowi liczby ludności w
niektórych państwach Afryki i Azji towarzyszy depopulacja - przynajmniej
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na poziomie lokalnym i regionalnym - w najbardziej rozwiniętych
państwach. Szybkiemu wzrostowi liczby dzieci i młodzieży w państwach
Afryki towarzyszy szybkie starzenie się ludności krajów rozwiniętych.
Jednocześnie następuje wzrost mobilności przestrzennej, aczkolwiek w
rożnym wymiarze. Celem seminarium będzie zapoznanie się z teoriami
wyjaśniającymi zachodzące zmiany ludnościowe i podstawowymi metodami
używanymi w badaniach demograficznych oraz określenie metod określania
społeczno-ekonomicznych konsekwencji tych zmian
Badania ładu akademickiego wpisują się w obszar badawczy, jakim są
badania szkolnictwa wyższego. Ważną cechą tego nurtu badań naukowych
jest jego interdyscyplinarność i wielopłaszczyznowość. Wspólną cechą
różnych teorii służących do opisu ładu akademickiego jest próba odpowiedzi
na pytanie o to jak działają uniwersytety, jakie procesy w nich zachodzą,
jakie instytucjonalne struktury zarządzania i kontroli sterują tymi procesami.
Celem seminarium będzie z jednej strony będzie prowadzenie badań
ukierunkowanych na identyfikację nurtów teoretycznych służących do opisu
zjawisk składających się na ład akademicki. Będzie to punktem wyjścia do
podejmowanie prób określania kryteriów efektywnych struktur
instytucjonalnych, które powinny być stosowane w systemie szkolnictwa
wyższego. Powinno to służyć odpowiedzi na szereg istotnych pytań
nakierowanych do kontekstu instytucjonalnego charakterystycznego dla
szkolnictwa wyższego:
 czy uczelnią powinien zarządzać wybitny uczony czy sprawny
menedżer?
 jak należy powoływać liderów akademickich – wybory, konkurs,
mianowanie?
 jakie funkcje powinny pełnić ciała kolegialne uczelni – senat, rady
wydziałów, samorząd studentów – opiniodawcze czy stanowiące?
 co jest wartością nadrzędną, którą powinni kierować się liderzy
akademiccy
–
autonomia
instytucjonalna
czy
społeczna
odpowiedzialność uniwersytetu?
 w jaki sposób operacjonizować koncepcję doskonałości akademickiej?
 jak wynagradzać liderów akademickich – jak urzędników, czy
menedżerów?
Celem seminarium jest wprowadzenie do oceny wpływu sektora
finansowego na sferę realną gospodarki na podstawie wyników estymacji
modeli ekonometrycznych. W pracach badawczych zostaną wykorzystane
modele jedno- i wielorównaniowe. W przypadku modeli wielorównaniowych
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zostaną zastosowane modele strukturalne, 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, R/Shiny
oraz Matlab.
Do głównych obszarów badawczych seminarium należą HISTORIA
GOSPODARCZA i MYŚL EKONOMICZNA. Szczególnie preferowane są
prace weryfikujące teorie wyjaśniające przyczyny bogactwa i ubóstwa
poszczególnych krajów/regionów/miast. Chętnie przyjmowane są też tematy
podejmujące związki między ekonomią a etyką.

Reakcje przedsiębiorców na
opodatkowania majątkowe studium przypadku wpływu
ekonomii i prawa na
moralność
Celem seminarium jest pokazanie zastosowania szerokiego spektrum
Metody
optymalizacji
decyzji
w
zakresie metod statystycznych, ekonometrycznych, optymalizacyjnych (w tym
inwestycji finansowych i symulacji komputerowej oraz metod sztucznej inteligencji) do
rozwiązywania problemów decyzyjnych jedno- i wielokryteriowych
problemów logistycznych
pojawiających się w ekonomii i finansach. Szczególnym polem badań jest
rynek finansowy, w tym ryzyko inwestowania, ryzyko systemowe i jego
pomiar, badanie współzależności trendów cenowych i stóp zwrotu z
instrumentów finansowych i ich wpływu na efektywność strategii
inwestycyjnych. Drugim polem badawczym do pojęcia w pracach
doktorskich są problemy logistyczne, w tym symulacyjne analizy ryzyka
funkcjonowania systemów logistycznych.

