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PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC MAGISTERSKICH
Kierunek EKONOMIA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
na rok akademicki 2013/14
niestacjonarne (ZAOCZNE)
(uruchomienie seminarium nastąpi przy zapisaniu się minimum 8 osób - obowiązuje
kolejność zgłoszeń)
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zagadnieniami na seminarium
magisterskie.
Rejestracja na seminaria rozpoczyna się od dnia 03.02.102014 r. do dnia 23.02.2014 r. w
systemie USOS.
Dr hab. Elżbieta Adamczyk
Celem seminarium jest przygotowanie Studentów – uczestników seminarium - do
samodzielnego opracowania i obrony pracy magisterskiej.
Uczestnik seminarium ma znaczną swobodę wyboru tematu (zgodnie z zainteresowaniami),
może też skorzystać z moich sugestii.
Seminarium trwa trzy semestry:
1. W trakcie I semestru Studenci zapoznają się z techniką pisania prac magisterskich,
wybierają temat pracy, ustalają cel, przedmiot, zakres, tezy, metodę pracy, gromadzą
materiały. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru seminarium jest wybór
tematu, prezentacja ogólnej koncepcji pracy, zgromadzenie i opracowanie części
materiałów; obecność i aktywność na seminariach.
2. W trakcie II semestru uczestnicy seminarium prezentują zgromadzone materiały,
sposób ich opracowywania, referują i konsultują opracowane fragmenty pracy.
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Warunkiem zaliczenia
drugiego semestru jest złożenie co najmniej jednego
rozdziału pracy, przedstawienie stopnia zaawansowania pozostałej części pracy oraz
zgromadzonej literatury i innych materiałów.
3. W trakcie III semestru Seminarzyści referują i konsultują opracowane całościowo
zagadnienia będące przedmiotem pracy. Warunkiem zaliczenia trzeciego semestru
jest przyjęcie przez promotora ukończonej pracy.
Proponowana problematyka mieści się zasadniczo w zakresie gospodarki sektora
publicznego oraz współpracy instytucji sektora publicznego z sektorem prywatnym;
ma swój wymiar lokalny, regionalny, narodowy, europejski (także globalny).
Proponuję położenie nacisku na aspekt terytorialny, gdyż działalność wszelkich podmiotów,
zarówno publicznych jak i prywatnych, rozmaitych instytucji oraz osób fizycznych, związana
jest przede wszystkim z określonym terytorium i wyznacza jego funkcje i kierunki rozwoju.
Podejście historyczne w realizacji wybranego tematu jest dobrze widziane.
Zaproponowana niżej tematyka nie wyklucza tematów z innych obszarów.
Proponowana tematyka – obszary wyboru tematu - (m.in.):
I. Finanse publiczne:
▪ Budżet państwa jako narzędzie realizacji zadań państwa;
▪ Fundusze celowe państwa (np. FUS);
▪ System podatkowy w Polsce i w innych państwach, dostosowania systemów w UE;
▪ Deficyt budżetu państwa i sposoby jego finansowania;
▪ Deficyt sektora finansów publicznych – przyczyny deficytu;
▪ Deficyty innych instytucji sektora finansów publicznych (budżetów samorządów,
FUS i in.);
▪ Kryterium budżetowe z Maastricht. Pakt Stabilności i Wzrostu. Pakt Fiskalny.
Kryteria, przekroczenia i procedury - Polska i inne kraje UE;
▪ Fundusze UE w dochodach publicznych - udział, wykorzystanie;
▪ Budżety jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.);
▪ Źródła dochodów własnych j.s.t. – ich efektywność;
▪ Budżet państwa a budżety j.s.t.– powiązania;
▪ Zadłużenie j.s.t. – przyczyny, źródła pokrycia zadłużenia.
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II. Działalność gospodarcza jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego (gmin miejskich i wiejskich,
powiatów, województw):
▪ Dobra publiczne a dobra rynkowe, wybór publiczny a wybór rynkowy.
▪ Specyfika działalności gospodarczej j.s.t.;
▪ Modele świadczenia usług publicznych; współczesne rozwiązania w Polsce
i w innych państwach UE;
▪ Mienie i dochody jako podstawa działalności gospodarczej;
▪ Działalność gospodarcza w sferze użyteczności publicznej i w sferze komercyjnej;
▪ Organizacyjno-prawne formy wykonywania zadań publicznych;
▪ Sektor prywatny w wykonywaniu usług publicznych (m.in.: konkurencja
zorganizowana, prywatyzacja, koncesjonowanie, dzierżawa, partnerstwo publicznoprywatne);
▪ Konkurencja a nadużywanie przez gminy pozycji dominującej.
III. Rozwój lokalny i regionalny:
▪ Gospodarcze i społeczne zróżnicowania regionów (w Polsce, UE);
▪ Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, zasady przyjęte w UE;
▪ Rola władz rządowych, samorządowych i innych instytucji w stymulowaniu rozwoju;

▪ Strategie rozwoju lokalnego, regionalnego, krajowa strategia rozwoju;
▪ Atrakcyjność inwestycyjna gminy – czynniki przyciągania i „odpychania” inwestycji;
▪ Lokalizacja inwestycji w gminie – koszty i korzyści;
▪ Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego.
Dr Kinga Bauer
Tematyka seminarium magisterskiego (przykładowe tematy prac):
● Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zagrożeniu kontynuacji działalności
● Wycena aktywów zgodnie z Ustawą o rachunkowości i MSR
● Ewidencja i amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych na przykładzie
przedsiębiorstwa X
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● Znaczenie i wycena środków trwałych w działalności jednostki gospodarczej
● Wycena nieruchomości w przedsiębiorstwach
● Wykorzystanie informacji z rachunkowości do tworzenia raportów CSR na
przykładzie…
● Rola systemów informatycznych w rachunkowości
● Ewidencja i rozliczanie kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa X
● Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwach
● Rachunkowość w przedsiębiorstwach z sektora MSP
● Źródła finansowania działalności gospodarczej
● Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej
● Obciążenia fiskalne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
● Bilans jako podstawowe źródło oceny kondycji finansowej i majątkowej na
przykładzie przedsiębiorstwa X
● Rachunkowość zarządcza, a efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
● Miejsce budżetowania w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
● Rachunkowość dla celów zarządzania operacyjnego (na przykładzie..)
● Modele rachunku kosztów wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem
● Źródła informacji wykorzystywanych w procesie upadłościowym (lub naprawczym)
● Znaczenie sprawozdania finansowego w procesie upadłościowym przedsiębiorstw
● Możliwości i ograniczenia zwiększania przejrzystości informacyjnej procesu
upadłościowego (lub naprawczego)
● Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowym (lub naprawczym)
● Wycena majątku bankruta
● Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością
● Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X
● Rachunkowość budżetowa na przykładzie…
● Analiza finansowa przedsiębiorstw (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)
● Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw
● Pomiar i ocena płynności przedsiębiorstw
● Pomiar i ocena zadłużenia przedsiębiorstw
Dr Małgorzata Kutera
Tematyka seminarium :
1. Kreatywna rachunkowość, metody „upiększania” sytuacji majątkowo-finansowej
oraz wyniku finansowego spółek
2. Istota oszustw księgowych oraz przestępstw gospodarczych w praktyce
3. Słynne upadki wielkich korporacji – praktyczne aspekty bankructwa
4. Modele przewidywania bankructwa spółki – „systemy wczesnego ostrzegania”
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5. Kryzysy gospodarcze i finansowe

6. Analiza ekonomiczna wybranych przedsiębiorstw (porównania branżowe, krajowe,
międzynarodowe)
7. Ocena sytuacji majątkowo-finansowej i wyników finansowych na podstawie
sprawozdań finansowych
8. Analiza wypłacalności i poziomu zadłużenia przedsiębiorstw
9. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw w ujęciu krajowym oraz
międzynarodowym
10. Analiza bilansu, rachunku zysków i strata, cash flow
11. Audyt finansowy, rewizja finansowa, działalność biegłych rewidentów
12. Metody badania rocznych sprawozdań finansowych
13. Audyt wewnętrzny oraz kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym i prywatnym
14. Metody wyceny i prezentacji w sprawozdaniach składników majątkowych spółek
15. Źródła finansowania działalności gospodarczej
16. Zasady korzystania z funduszy UE, analiz poziomu ich wykorzystania
17. Działalność grup kapitałowych, struktury międzynarodowe – aspekty finansowe
18. System podatkowy w Polsce na tle rozwiązań światowych
19. Zagadnienia optymalizacji podatkowej, działalność rajów podatkowych
20. Zróżnicowane aspekty zarządzania finansami w ujęcia mikroekonomicznym.
Dr Marek JARZĘBIŃSKI
Tematyka seminarium :
1. Uwarunkowania ekonomiczno-prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez
krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń w Polsce i w ramach EOG.
2. Ocena efektywności ekonomicznej systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce.
3. Organizacja rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce (KNF, PIU itp.).
4. Nadzór rynku ubezpieczeniowego w Polsce.
5. Europejski system nadzoru rynku ubezpieczeniowego.
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6. Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Solvency I i II).
7. Działalność zakładów ubezpieczeń z krajów EOG w Polsce.
8. Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce.
9. Działalność krajowych zakładów ubezpieczeń na rynkach zagranicznych.
10. Charakterystyka wybranych rodzajów ubezpieczeń dział I (na życia) lub ubezpieczeń
działu II
(majątkowych i pozostałych osobowych).
11. Ubezpieczeniowe produkty ustrukturyzowane w Polsce.
12. Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń (ocena wypłacalności).
13. Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie.
14. Determinanty (faktory) ryzyka ubezpieczeniowego.
15. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie.
16. Działalność agentów ubezpieczeniowych.
17. Analiza rynku brokerskiego w Polsce.
18. Działalność brokerów ubezpieczeniowych.
19. Instytucje systemu zabezpieczenia społecznego.
20. Charakterystyka wybranych rodzajów ubezpieczeń społecznych (emerytalnych,
rentowych,
wypadkowych, chorobowych).
21. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.
22. Ocena realizacji reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce.
23. Emerytury i renty z funduszu ubezpieczeń społecznych (I filar)
24. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych (II filar)

25. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych
26. Indywidualne konta emerytalne (III filar).
27. Analiza rynku indywidualnych kont emerytalnych.
28. Pracownicze programy emerytalne.
29. Działalność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych.
30. Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych.
31. Konkurencja i koncentracja na rynku otwartych funduszy emerytalnych.
32. (…)
33. Zaproponowany przez dyplomanta.
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Dr Piotr Łasak
Tematyka seminarium :
1. Kryzysy finansowe i walutowe:
krajowe i regionalne kryzysy finansowe i walutowe (analiza przyczyn, mechanizmów a
także sposoby wychodzenia z kryzysów),
problemy oraz upadłości instytucji finansowych (banków, funduszy inwestycyjnych),
kryzys finansowy 2007-2008 (przyczyny, przebieg, skutki), kryzys zadłużeniowy w
Europie.
2. Wybrane obszary dotyczące funkcjonowania gospodarki światowej:
analiza struktur: handlu międzynarodowego, działalności inwestycyjnej, działalności
produkcyjnej
i kształtowania globalnych łańcuchów dostaw.
problematyka kształtowania kursów walutowych, kształtowanie sytuacji płatniczej,
ewolucja systemów pieniężnych, międzynarodowe rozliczenia finansowe
rozwój krajów określanych jako rynki wschodzące
funkcjonowanie korporacji transnarodowych oraz rozwój wybranych globalnych gałęzi
przemysłu.
3. Działalność instytucji międzynarodowych:
funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych - Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Handlu oraz ich rola we współczesnej
światowej gospodarce
różne problemy gospodarcze, związane z funkcjonowaniem wyż. wym. instytucji, np.
problemy związanie z liberalizacją wymiany handlowej lub działalność pomocowa w
sytuacjach kryzysowych.
4. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:
finansowanie przedsiębiorstw i kształtowanie struktury kapitału, finansowe aspekty
dotyczące decyzji inwestycyjnych, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena
przedsiębiorstw
analiza finansowa (również wybrane jej obszary np. analiza płynności lub rentowności
przedsiębiorstwa).
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Dr Mariusz Trojak
Tematyka seminarium magisterskiego:
1. Rozwój rynków finansowych i bankowych.
2. Rozwój instrumentów finansowych na rynkach finansowych.
3. Nadzór nad instytucjami finansowymi.
4. Produkty finansowe i sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw.
5. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw.
6. Nadzór korporacyjny.

7. Kryzysy finansowe.
8. Ewolucja systemów finansowych.
9. Ryzyko działalności gospodarczej.
10. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach.

