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Prof. zw. dr hab. Barbara 

Woźniak - Sobczak 

1. Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa

2. Strategiczne zarządzanie wartością

3. Controlling w zarządzaniu kapitałem

4. Zarządzanie inwestycjami

1.Rachunek przepływów pieniężnych w procesie podejmowania decyzji.

2.Ocena możliwości wzrostu wartości spółki/przedsiębiorstwa.

3. Ocena wykorzystania instrumentarium controllingowego w  badanym przedsiębiorstwie.

4.Determinanty dodatnich przepływów pieniężnych w obszarze inwestycji.

5. Koszt kapitału finansującego przedsięwzięcie inwestycyjne

2
Prof. UE dr hab. Adam 

Samborski 

1. Finanse przedsiębiorstw

2. Przedsiębiorstwo bankowe

3. Rynki i instrumenty finansowe

4. Zarządzanie podatkami

5. Ład korporacyjny (corporate governance)

6. Zarządzanie projektami

1. Finansowanie inwestycji rzeczowych w polskim sektorze przedsiębiorstw

2. Zarządzanie ryzykiem w działalności banku komercyjnego

3. Rola obligacji w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstw

4. Opodatkowanie działalności gospodarczej w krajach Grupy Wyszehradzkiej

5. Nadzór korporacyjny w funduszach emerytalnych. Przykład dobrowolnych

funduszy emerytalnych

3 Prof. UE dr hab. Paweł Kosiń  

1. Analiza ekonomiczno – finansowa

2. Procesy restrukturyzacji

3. Controlling

4. Zarządzanie projektami 

1. Analiza finansowa korporacji

2. Efektywność corporate governance.

3. Źródła finansowania przedsiębiorstw.

4. Controlling w instytucjach finansowych.

5. Biznes plan przedsiębiorstwa. 
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Prof. UE dr hab. Beata 

Nowotarska-Romaniak

1 Marketing, marketing usług, marketing usług finansowych, marketing 

usług zdrowotnych,  marketing organizacji non profit, zachowania 

konsumentów na rynkach finansowych, badania rynkowe i 

marketingowe

1. Zachowania klientów w procesach zakupu usług finansowych

2. Nowe trendy zachowań klientów na rynkach finansowych

3. Uwarunkowania i czynniki zachowań klientów na rynkach usług finansowych

4. Wykorzystywane strategie marketingowe przez firmy finansowe

5. Motywy zakupu dobrowolnych ubezpieczeń ( np.) w segmencie ludzi młodych

5 Dr Aleksandra Dziubińska

1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie.

2. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych.

3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

4. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1. Konkurowanie w skali światowej. 

2. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw.

3. Analiza i ocena strategii finansowej przedsiębiorstw. 

4. Ocena wybranych elementów systemu controllingu przedsiębiorstwa.

6 Dr Anna Kwiecień 

1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

3. Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie

4. Analiza ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa

1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie....

2. Struktura i efektywność kapitału w przedsiębiorstwie - źródła finansowania.

3. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi.

4. Zasady i metody wyceny wartości przedsiębiorstw.

5. Public relations jako narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
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7 Dr Katarzyna Zeug-Żebro

1. Matematyka finansowa, 

2. Ekonomia matematyczna, 

3. Chaos deterministyczny, 

4. Analiza szeregów czasowych

1. Prognozowanie finansowych szeregów czasowych.

2. Wybrane metody identyfikacji chaosu deterministycznego.

3. Zastosowanie metod ilościowych do budowy portfela inwestycyjnego.

4. Analiza przestrzenno-czasowa zjawisk demograficznych.

5. Zastosowanie metod technicznych i fundamentalnych w inwestowaniu.

8 Dr Małgorzata Kieżel

Zarządzanie marketingowe, strategie marketingowe przedsiębiorstw, 

komunikacja marketingowa w bankowości i instytucjach finansowych, 

innowacje marketingu w sektorze bankowym i instytucji finansowych, 

marketing relacji i zarządzanie związkami z klientem, konsument na 

rynku usług finansowych, jakość usług bankowych i finansowych

1. Analiza i ocena działalność marketingowej ….(banku / instytucji finansowej)

2. Plan marketingowy i podstawy jego kształtowania na przykładzie… (banku, instytucji 

finansowej)

3. Wykorzystanie marketingu wewnętrznego przez menedżerów w …. (banku /  instytucji 

finansowej)

4. Innowacje w ofercie i procesach obsługi w sektorze bankowym na przykładzie ….

5. Współpraca banków z instytucjami finansowymi w opinii klientów ….

6. Rozwój Cashlass payment w sektorze bankowym i instytucji finansowych

7. Strategie (np. oddziaływania na nabywcę, segmentacji) na przykładzie banku / instytucji 

finansowej

8. Programy partnerskie banków i podmiotów zewnętrznych

9. Marketing relacyjny w kontekście kontaktów z interesariuszami … (banku . instytucji 

finansowych)

10. Jakość usług banku / instytucji finansowej    i ich wpływ na satysfakcję i lojalność klientów


