
 

Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

 

(dla cyklu kształcenia 2015-2019)  

 
 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium  

doktoranckie:  
Dr hab. Jacek Adamek, prof. nadzw. UE  

Nazwa Katedry:  Katedra Finansów i Rachunkowości  

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Ekonomia i finanse muzułmańskie  

2 Kulturowe uwarunkowania rachunkowości  

3 Mikrofinanse  

4 Finansowanie małej i średniej przedsiębiorczości  

5 Rachunkowość i controlling – wybrane problemy  

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Prof. dr hab. Andrzej Bąk, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Ekonometrii i Informatyki 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1  Wykorzystanie metod mikroekonometrycznych w badaniach marketingowych  
 

2 
Badania preferencji konsumentów (pomiar preferencji, metody analizy danych o preferen-

cjach, preferencje w kontekście równowagi popytu i podaży)  

3 
Zastosowania metod statystycznej analizy wielowymiarowej w analizie danych ekonomicz-

nych 

4 
Elementy psychologii ekonomicznej w mikroekonomii, badaniach marketingowych, na ryn-

kach finansowych 

5 
Oprogramowanie komputerowe w badaniach ekonomicznych i analizie danych ekonomicz-

nych 

6 Gromadzenie i analiza statystyczno-ekonometryczna danych sondażowych 

7 Decyzje ekonomiczne i ich analiza z wykorzystaniem metod ilościowych 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Ryszard Brol, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Gospodarki Regionalnej 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego:  

1 

Ekonomika miasta 

– strategie rozwoju miast 

– koszty funkcjonowania i rozwoju miasta 

– „miasta inteligentne” 

– infrastruktura miejska 

– gospodarowanie przestrzenią miejską 

2 

Gospodarka lokalna i regionalna: 

– polityka regionalna Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia dla polskich regionów 

– strategie rozwoju lokalnego i regionalnego 

– konkurencyjność i innowacyjność regionów 

 



 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Andrzej Dudek, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Ekonometrii i Informatyki 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1  Komputerowa inżynieria finansowa, High Frequency Trading  
 

2  E-turystyka: portale, wyszukiwarki i systemy rezerwacyjne w sieci Internet  
 

3  Wielowymiarowa analiza danych  
 

4  Przyszłość systemów Informatycznych Zarządzania 
 

5  Sztuczna inteligencja  
 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Marian Kachniarz, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Gospodarki Przestrzennej 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 
Efektywność i wydajność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmina, po-

wiat, województwo) 

2 Banchmarking jednostek samorządu terytorialnego 

3 Ekonomiczna analiza procedur /usług publicznych w administracji publicznej 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. nadzw. 

UE 

Nazwa Katedry: Katedra Gospodarki Regionalnej 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Wielowymiarowa analiza danych w badaniach regionalnych  

2 Zmiany w europejskiej przestrzeni regionalnej – ocena wybranych aspektów  

3 Pomiar i ocen innowacyjności – firma, region, kraj  

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Mieczysław Morawski, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Systemy zarządzania motywacją i rozwojem pracowników wiedzy  

2 Modele biznesu w przedsiębiorstwach przemysłów kreatywnych  

3 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań łańcuchu wartości dla klienta 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Elżbieta Nawrocka 

Nazwa Katedry: Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Tu-

rystyczną 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Badania rynku turystycznego  

2 Marketing przedsiębiorstw i obszarów turystycznych  

3 Zasoby obszaru turystycznego a jego konkurencyjność i innowacyjność 

 

 

 



 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Jacek Potocki, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Gospodarki Przestrzennej 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Zagospodarowanie turystyczne  

2 Gospodarka przestrzenne 

3 Rozwój regionalny i lokalny  

4 Regiony transgraniczne 

 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Teresa Orzeszko, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Finansów i Rachunkowości 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego:  

1 

Bankowość, w tym w szczególności:  

 bankowe rezerwy na straty kredytowe  

 bankowość spółdzielcza  

 społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w bankach  

 systemy bankowe  

2 

Rachunkowość finansowa, w tym w szczególności:  

 regulacje rachunkowości  

 rachunkowość międzynarodowa  

 polityka rachunkowości  

 rezerwy oraz odpisy aktualizujące w rachunkowości  

 organizacja rachunkowości  

 specyfika rachunkowości w określonych grupach podmiotów  

 rachunkowość ochrony środowiska  

3 

Spółdzielczość, w tym w szczególności:  

 spółdzielczość kredytowa (banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe)  

 spółdzielnie a społeczna odpowiedzialność biznesu  

 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Gospodarki Regionalnej 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Rozwój regionalny  

2 Konwergencja i dywergencja regionalna  

3 
Innowacje, gospodarka oparta na wiedzy, przemysły wysokiej techniki, usługi oparte na 

wiedzy  

4 
Struktury ekonomiczne państw i regionów Unii Europejskiej – ocena zróżnicowania i zmian 

w czasie  

5 Segmentacja rynków zagranicznych  

6 Modelowanie ekonometryczne zjawisk gospodarczych  

7 Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach regionalnych  

 

 

 



 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Agnieszka Sokołowska, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa  

2 Gospodarowanie kapitałem intelektualnym  

3 Zasoby ludzkie w procesach gospodarowania  

4 Ekonomika i organizacja małego przedsiębiorstwa  

 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Transport   

2 Polityka transportowa w Polsce i na świecie 

3 Logistyka ze szczególnym zorientowaniem na logistykę zaopatrzenia  

4 Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe  

5 Zasoby ludzkie w zarządzaniu łańcuchami dostaw  
 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski 

Nazwa Katedry: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Finanse publiczne 

2 Podatki 

3 Finanse samorządowe 

4 Ubezpieczenia 
 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Edyta Tabaszewska-Zajbert, prof. 

nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Zarządzanie wiedzą – system, implementacja, rozwój, efektywność 

2 Granice organizacji – przenikalność, prosumeryzm i edukacja klientów 

3 Integracja koncepcji zarządzania 
 

 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Waldemar Tyc, prof. nadzw. UE 

Nazwa Katedry: Katedra Mikroekonomii 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Ekonomiczna analiza prawa 

2 Teorie wyboru publicznego 

3 Nowa ekonomia instytucjonalna 
 

 



 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 

Nazwa Katedry: Katedra Ekonometrii i Informatyki 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 
Analiza danych ekonomicznych z wykorzystaniem metod statystycznej analizy wielowymia-

rowej  

2 Zastosowania uogólnionej miary odległości GDM w badaniach ekonomicznych  

3 Analiza danych z wykorzystaniem programu R 
 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Prof. dr hab. Jarosław Witkowski 

Nazwa Katedry: Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 Logistyka 

2 Zarządzanie 

3 Polityka transportu i logistyki  

4 Zarządzanie łańcuchem dostaw  

5 Ekonomika i organizacja transportu  

6 Zarządzanie przedsiębiorstwem 
 

 

Nazwisko i imię prowadzącego seminarium 

doktoranckie: 
Dr hab. Anetta Zielińska 

Nazwa Katedry: Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki 

Zakres tematyczny seminarium doktoranckiego: 

1 
Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych (np. obszary chronione: parki krajo-

brazowe, Natura 2000; korytarze ekologiczne) 

2 Gospodarka odpadami komunalnymi, przemysłowymi (np. społeczeństwo recyklingu) 

3 
Analizy porównawcze (np. przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego) według 

wskaźników rozwoju zrównoważonego 

 


