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Katedra Imię i nazwisko Zainteresowania naukowe / tematyka tutoringu 
Zainteresowania naukowe / tematyka tutoringu 

(wersja angielska) 

Bankowości 
i Rynków 
Finansowych 

dr Maria Czech 

Zapraszam studentów I i II stopnia na cykl 
indywidualnych spotkań realizowanych w ramach 
Tutoringu Akademickiego. Tutoring skierowany jest do 
studentów zorientowanych na rozwój naukowy i 
zawodowy w następujących obszarach: 
 
1. Rynki finansowe 
2. Kredytowe instrumenty pochodne 
3. Inwestycje na rynku kapitałowym oraz inwestycje    
    alternatywne 
4. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 
5. Kryptowaluty 
 
Tematyka tutoringu ściśle powiązana jest  moimi 
zainteresowaniami naukowymi. 
 

 

 

I would like to invite students of the 1st and 2nd 
degree to a series of individual meetings organized as 
part of Academic Tutoring. Tutoring is addressed to 
students focused on scientific and professional 
development in the following areas:  

1. Financial markets 

2. Credit derivatives 

3. Capital market investments and alternative   

    investments 

4. Investment portfolio management 

5. Cryptocurrencies 

The subject of tutoring is closely related to my 
scientific interests. 

Finansów 
Przedsiębiorstw 
i Ubezpieczeń 
Gospodarczych 

dr Danuta 
Kozłowska-Makóś 

dr Danuta Kozłowska-Makóś - autorka i współautorka 
licznych artykułów i monografii naukowych z zakresu 
finansów korporacyjnych, w tym szczególnie 
dotyczących kapitałowego łączenia się przedsiębiorstw, 
analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
oraz systemu cen transferowych. 
 Do współpracy zapraszam osoby, 
które są na początku swojej ścieżki kariery, jak i chcący 
zgłębić tematykę w zakresie: 
• finansowania przedsiębiorstw, 

Danuta Kozłowska-Makóś, Ph.D. - author and co-author 
of numerous scientific articles and monographs in the 
field of corporate finance, in particular regarding capital 
mergers, analysis of consolidated financial statements 
and transfer pricing system. 
I invite students who are at the beginning of their career 
path and who want to explore the subject in terms of: 
 • corporate financing, 
• financial reporting and analysis, 
• tax optimization, 



• sprawozdawczości i analizy finansowej, 
• optymalizacji podatkowej, 
• ekonomicznych i prawnych podstaw tworzenia i 
funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych, 
• wewnętrznych powiązań finansowych w grupach 
kapitałowych, 
• polityki kształtowania cen transferowych w 
międzynarodowych korporacjach. 
Spotkania tutorskie są na zasadzie partnerstwa. Formy 
współpracy zależne będą od motywacji studenta. 
Tutoriale prowadzone są metodą oxfordzką, w ramach 
których zgłębiana będzie wiedza  z zakresu finansów 
korporacji. 

• economic and legal basis for the creation and 
   operation of complex capital structures, 
• internal financial connections in capital groups, 
• transfer pricing policy in international corporations. 
 
The tutor meetings are on a partnership basis. Forms of 
cooperation will depend on the student's motivation. I 
invite you to a series of tutorial meetings by the Oxford 
method, in which we will explore the knowledge of 
corporate finance. The tutorials are conducted using the 
method Oxford, within which knowledge will be 
explored in the field of corporate finance. 

Prawa 
i Ubezpieczeń 
 

dr Dorota Benduch 
 

Tutoring skierowany jest do wszystkich studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy są 
zainteresowani rozwojem swojej ścieżki  dydaktycznej 
lub naukowej  i chcą zrozumieć oraz pogłębić tematykę 
w zakresie: 
 
• ochrony własności intelektualnej, 
• zastosowania nowych technologii w prawie spółek      
   handlowych, 
• rozporządzania udziałami/akcjami w spółkach   
    Kapitałowych, 
• aspektów prawnych i podatkowych transakcji fuzji i   
    przejęć, 
• mediacji cywilnych i gospodarczych. 
 
Zapraszam na indywidualne spotkania, podczas których 
będziemy mogli wspólnie rozwijać swoje 
zainteresowania korzystając z innowacyjnych metod i 
narzędzi kształcenia akademickiego. 

Tutoring is aimed at all students of the University of 
Economics in Katowice who are interested in developing 
their scientific or didactic path and want to understand 
and deepen the subject in the field of: 

• intellectual property protection; 
• applying new technologies in the law of 

commercial companies; 
• disposition of shares in capital companies; 
• legal and financial aspects of M&A transactions; 
• civil and economic mediation. 

Therefore, I invite you to individual meetings, where we 
together will be able to develop our research interests.  
 



Rachunkowości 
dr Aleksandra 
Ferens 

Myślisz o tym, jak być bardziej pewny siebie? Lubisz 
wyzwania? 
Wiesz, że możesz osiągnąć wiele, ale potrzebujesz 
jeszcze kilku istotnych 
kompetencji, które zagwarantują Ci sukces na studiach 
i w swojej przyszłej pracy? 
Jestem tu po to, aby wyposażyć Cię w wiedzę, 
dotyczącą nie tylko rachunkowości, ale 
przede wszystkim budowania pewności siebie, bo 
uważam, że to przyda Ci się 
najbardziej, aby odważnie wykorzystywać swoje 
umiejętności do osiągnięcia sukcesu. 
Dowiedz się, jak odnaleźć swój potencjał i wykorzystać 
go na swoją korzyść zapisując 
się na tutoring. 
Do współpracy zapraszam osoby, które interesuje: 
•        Rachunkowość zarządcza 
•        Sprawozdawczość zintegrowana 
•        Rachunkowość finansowa 
•        Rachunek kosztów 
•        Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności   
          biznesu (CSR) 
•        Sprawozdawczość finansowa 
•        Cyberbezpieczeństwo 
 
Zapisz się - na spotkaniach popracujemy nad 
rozwinięciem określonego obszaru wiedzy, 
umiejętnością samodzielnego jej zdobywania i 
wykorzystania Twoich talentów do 
realizacji planów i marzeń. 

Thinking about how to be more confident? Do you like 
challenges? 
You know that you can achieve a lot, but you still need 
some important competences 
that will guarantee you success in your studies and in 
your future work? I am here 
to equip you with knowledge not only about 
accounting, but above all building 
confidence, because I think it will be useful for you to 
use your skills to achieve 
success. 
Learn how to find your potential and use it to your 
advantage by signing up for 
tutoring. 
 
I invite people who are interested in: 
• Management accounting 
• Integrated reporting 
• Financial accounting 
• Cost accounting 
• Corporate social responsibility reporting (CSR) 
• Financial Reporting 
• Cybersecurity 
 
 
Sign up - at the meetings we will work on developing a 
specific area of knowledge, 
the ability to independently acquire it and use your 
talents to implement your plans 
and dreams. 

 

 


