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Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Kierunki i specjalności, do których jest kierowana oferta Katedry

Ekonomia, na specjalnościach:

1. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

2. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
3. Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu
4. Ekonomika Sektora Publicznego
5. Ekonomia Menedżerska
6. Bioekonomia

Finanse i rachunkowość, na specjalnościach:
1. Bankowość

2. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
3. Finanse Publiczne
4. Ubezpieczenia

Zarządzanie, na specjalnościach:
1. Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
• Obszary badawcze Katedry


Rynki czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału)
ze szczególnym uwzględnieniem sfery agrobiznesu



Rynki wybranych produktów (dóbr i usług)



Niedoskonałości rynku (dobra publiczne, efekty
zewnętrzne, koszty transakcyjne itp.)



Problemy konkurencji i konkurencyjności
przedsiębiorstw w różnych strukturach rynku



Działania innowacyjne i proekologiczne przedsiębiorstw



Rola instytucji (formalnych i nieformalnych) w funkcjonowaniu podmiotów
gospodarczych



Ocena roli państwa w gospodarce i niedoskonałości państwa (korupcja
polityczna, grupy interesu i lobbing, niesprawna biurokracja)



Podmioty sektora publicznego (funkcje, państwowe, przedsiębiorstwa,
podmioty administracyjne, samorząd terytorialny, agencje)
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• Obszary badawcze Katedry
• Polityka społeczno-gospodarcza: instrumenty, instytucje, efekty,
efektywność, ocena skutków w węższym
i szerszym ujęciu
• Polityka makroekonomiczna (pieniężna, fiskalna, walutowa)
• Wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy - wahania koniunktury
gospodarczej, czynniki wzrostu gospodarczego,
• Kryzysy finansowe i gospodarcze,
• Globalizacja gospodarki i jej skutki
• Makroekonomiczne i instytucjonalne aspekty rozwoju sektora
rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich
• Rolnictwo w historii gospodarczej i historii myśli ekonomicznej
• Ubezpieczenia komercyjne
• Rynek finansowy (pieniężny i kapitałowy) – instytucje, instrumenty,
rynki
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Obszary problemów podejmowanych
w pracach magisterskich w Katedrze
• Przedsiębiorczość, konkurencja, innowacje
• Rynki czynników wytwórczych (rynek pracy, kapitału, ziemi
(nieruchomości)
• Rynki wybranych produktów
• Koncentracja produkcji, skala produkcji
• Zawodności rynku: dobra publiczne, asymetria informacyjna, koszty
transakcyjne
• Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w Polsce
• Rynek finansowy: pieniężny, kapitałowy
• Rynek ubezpieczeń i jego rola w gospodarce
• Konsumpcja, ubóstwo i problem wykluczenia społecznego
• Zatrudnienie, wynagrodzenia i bezrobocie w gospodarce
• Polityka fiskalna, problem deficytu i długu publicznego
• Polityka pieniężna,
• Bankowość centralna
• Inwestycje w gospodarce
• Uwarunkowania rozwoju regionalnego
• Uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego
• Inflacja i jej skutki
• Stosunki gospodarcze z zagranicą
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Przykładowe tematy prac magisterskich


Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie spółek
giełdowych z branży spożywczej



„Upadłość jako skutek nieprawidłowej polityki finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie



Koszty osobowe w finansach przedsiębiorstwa



Przemiany struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce w latach 1990-2015



Polityka pieniężna banków centralnych w okresie kryzysu ekonomicznego 2007-2013



Finansowanie w partnerstwie publiczno-prawnym na przykładzie projektu



Bezrobocie: poziom, struktura, przyczyny i skutki, zwalczanie



Zróżnicowanie wynagrodzeń w gospodarce w latach 1995-2015



Rozmiary i struktura migracji zagranicznych ludności Polski po 2004 roku



Rozwój sektora publicznego w wybranych krajach



Pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce na tle wybranych krajów UE



Inflacja w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000-2015



Polityka antyinflacyjna Narodowego Banku Polskiego w latach 1996-2015



Polityka pieniężna EBC - jej ewolucja, cele, narzędzia, instytucje



Interwencja państwa na wybranym rynku (produktów rolnych, pracy, energii itp.)



Zmowy cenowe przedsiębiorstw na przykładzie ….



Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1996-2015



Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach 2000-2015
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Przykładowe tematy prac magisterskich


Zastosowanie gwarancji finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce na wybranych
przykładach



Wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych



Przemiany w sferze ubóstwa w Polsce i wybranych krajach UE w latach….



Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego
na przykładzie wybranej gminy (w latach).



Polityka fiskalna - cele, narzędzia instytucje, skutki



Dług publiczny Polski w latach 1990-2015



Znaczenie innowacji w gospodarce narodowej



Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w latach 2000-2015



Inwestycje zagraniczne Polski w latach 2000-2015



Handel zagraniczny Polski po integracji z Unią Europejską



Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2000-2015



Rozwój bankowości internetowej na przykładzie banku ….



Organizacja i rozwój rynku bonów skarbowych w Polsce w latach..



Koncentracja w sektorze bankowym jej przyczyny i skutki



Rozwój rynku kredytów hipotecznych



Rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na przykładzie…



Ubezpieczenia na życie na przykładzie….

