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Instytut Ekonomii i Finansów 

 
 

 

NABÓR DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ SGGW 2021 

Zakresy tematyczne w ramach których mogłyby być realizowane 

prace doktorskie w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW 

 

RECRUTATION TO THE DOCTORAL SCHOOL WULS-SGGW 2021 

Scopes and themes of doctoral dissertations possible to be elaborated  

in the Institute of Economics and Finance of WULS-SGGW  

 

Zainteresowani Kandydaci mogą wybierać spośród poniższych zagadnień  

lub przedstawić swoje propozycje. 

Interested Candidates may choose from the following topics or submit their 

proposals. 

 

KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

Department of Economics and Organisation of Enterprises 

Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW (barbara_golebiewska@sggw.edu.pl) 

1. Działalność i rozwój przedsiębiorstw agrobiznesu w kontekście ochrony środowiska 

(badania w nurcie: ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej) 

2. Efektywność i konkurencyjność gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.  

3. Innowacje w rolnictwie i ich znaczenie w rozwiązaniu problemów środowiskowych. 

Dr hab. Anna Klepacka (anna_klepacka@sggw.edu.pl) 

1. Rola rolnictwa i gospodarstw rolnych w produkcji energii odnawialnej jako determinanta 

rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Efektywność produkcji mleka w ujęciu regionalnym. 

3. Recykling tworzyw sztucznych. 

Dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW (agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl) 

1. Delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture. 

2. Economic and environmental aspects of short food supply chains. 

3. Vertical integration in the food supply chain (hold up problem; contract farming; symbiotic 

model of cooperation in agriculture). 

 

Dr hab. Piotr Sulewski (piotr_sulewski@sggw.edu.pl) 

1. Wzmacnianie ekonomicznej i środowiskowej odporności gospodarstw rolnych jako nowy 

paradygmat zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

2. Miejsce i rola gospodarstw rolnych w modelu gospodarki cyrkularnej. 

3. Możliwe ścieżki transformacji gospodarstw rolnych/rolnictwa w Polsce w warunkach 

nasilających się zmian klimatycznych. 
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Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW (adam_was@sggw.edu.pl) 

1. Zagadnienia związane z Trwałym Rozwojem w szczególności wpływ rolnictwa na 

środowisko przyrodnicze (np. emisja gazów cieplarnianych, uwalnianie pierwiastków 

biogennych). 

2. Zagadnienia dotyczące badania skutków wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej dla 

gospodarstw rolniczych w Polsce.  

3. Przemiany strukturalne w sektorze rolnictwa w Polsce. 

Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW (ludwik_wicki@sggw.edu.pl) 

1. Ekonomia dostępu i ekonomia współdzielenia – współczesne wyzwania. 

2. Produkcja biopaliw i bioenergii – konkurencyjność w stosunku do innych źródeł energii 

odnawialnej. 

3. Procesy konwergencji produktywności w rolnictwie w Polsce i w UE. 

Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW (mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl) 

1. Skuteczność i efektywność procesów i powiązań sieciowych w opartej na wiedzy 

bioekonomii i gospodarce cyrkularnej. 

2. Ekonomiczno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemów żywnościowych opartych 

na koncepcji agroekologii w kontekście zmian klimatu. 

3. Koszty transakcyjne współistnienia produktów ekologicznych i konwencjonalnych w 

łańcuchach dostaw żywności i pasz. 

 

1. Efficiency and effectiveness of processes and network connections in knowledge based 

bioeconomy and circular economy. 

2. Economic and organizational aspects of functioning of the food systems based on the concept 

of agroecology in the context of climate changes. 

3. Transactional costs of coexistence of organic and conventional products in food and feed 

supply chains. 

 

KATEDRA FINANSÓW 

Department of Finance 
 

Prof. dr hab. Marian Podstawka (marian_podstawka@sggw.edu.pl) 

1. Efektywność oszczędzania w ZUS i w KRUS. 

2. Dochody, akumulacja i inwestycje w gospodarstwach rolniczych FADN.  

3. Renta klimatyczna na przykładzie gospodarstw rolniczych FADN. 

Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk (slawomir_juszczyk@sggw.edu.pl) 

1. Współpraca  przedsiębiorstw za bankami. 

2. Bankowość spółdzielcza i komercyjna. 

3. Stan i kierunki ewolucji finansów publicznych.  

Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW (tomasz_siudek@sggw.edu.pl) 

1. Konkurencyjność banków w Polsce i wybranych krajach na świecie. 

2. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych IT na rozwój banków w Polsce i 

wybranych krajach na świecie. 

3. Wpływ banków na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. 
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Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW (justyna_franc_dabrowska@sggw.edu.pl) 

1. Ufinansowienie gospodarki z perspektywy kryzysów gospodarczych/finansowych. 

2 Polityka dywidendy i jej związek z sytuacją finansową przedsiębiorstw. 

3. Zatory płatnicze i ich skutki - perspektywa międzynarodowa. 

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW (miroslaw_wasilewski @sggw.edu.pl) 

1. Strategie płynności finansowej jednostek gospodarczych. 

2. Zarządzanie kosztami w jednostkach gospodarczych  – strategie poziomu i struktury. 

3. Rachunkowość w systemie informacyjnym jednostek gospodarczych – wykorzystanie w 

aspekcie zarządczym (controlling operacyjny, rachunkowość zarządcza). 

Dr hab. Katarzyna Boratyńska (katarzyna_boratynska@sggw.edu.pl) 

1. Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania i konsekwencje zjawisk kryzysowych. 

2. Metody przewidywania bankructwa przedsiębiorstw. 

3. Digitalizacja i rozwój sektora nowoczesnych technologii finansowych na przykładzie 

FinTech. 

Dr hab. Piotr Gołasa (piotr_golasa@sggw.edu.pl) 

1. Ekonomiczne i prawne aspekty emisji gazów cieplarnianych. 

2. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji energii odnawialnej. 

3. Wspólna Polityka Rolna a funkcjonowanie gospodarstw rolnych. 

 

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ 

Department of Economics and Economic Policy 

Dr hab. Zawojska Aldona, prof. SGGW (aldona_zawojska@sggw.edu.pl) 

1. Wpływ instytucji i polityk na wyniki społeczno-gospodarcze (np. Wpływ programów 

zabezpieczenia społecznego na gospodarstwa domowe/gospodarkę narodową). 

2. Makroekonomiczne konsekwencje COVID-19 (lub innych kryzysów) w wybranym 

kraju/krajach. 

3. Międzynarodowe przepływy siły roboczej (zewnętrzne migracje zarobkowe). 

Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz (andrzej_jedruchniewicz@sggw.edu.pl) 

1. Problematyka cyklu koniunkturalnego. 

2. Procesy rynkowe oraz interwencjonizm w gospodarce.  

3. Polityka banku centralnego i jej skutki. 

Dr hab. Borowska Agnieszka (agnieszka_borowska@sggw.edu.pl) 

1. Ekonomia rozwoju. 

2. Ekonomia społeczna.  

3. Zmiany w zachowaniach gospodarstw domowych;  

4. Rynek produktów niszowych.  

5. Usługi we współczesnym świecie. 

6. Ekonomia behawioralna.  
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KATEDRA EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ I AGROBIZNESU 

Department of International Economics and Agribusiness 

Dr hab. Mariusz Hamulczuk (mariusz_hamulczuk@sggw.edu.pl) 

1. Badania cen w gospodarce rolno-żywnościowej (np. transmisja cen w ramach łańcucha 

marketingowego żywności, transmisja i konwergencja cen w ujęciu przestrzennym, 

determinanty cen).  

2. Modelowanie rynków rolno-żywnościowych, w tym badanie wpływu zmian polityk 

sektorowych i handlowych (np. modele: równowagi cząstkowej, grawitacyjne, EDM, 

szeregów czasowych).  

Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW (jakub_kraciuk@sggw.edu.pl) 

1. Procesy koncentracji kapitałowej w gospodarce światowej i polskiej. 

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce. 

3. Handel zagraniczny i międzynarodowy oraz zmiany w globalnych łańcuchach wartości 

dodanej. 

 

KATEDRA POLITYKI ROZWOJU I MARKETINGU 

Department of Development Policy and Marketing 

Prof. dr hab. Irena Ozimek (irena_ozimek@sggw.edu.pl) 

1. Ochrona konsumentów na rynku wybranych dóbr i usług. 

2. Zachowania konsumentów na rynku wybranych dóbr i usług. 

3. Nieuczciwe praktyki rynkowe (np. rynek żywności, rynek usług turystycznych. 

Dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW (nina_drejerska@sggw.edu.pl) 

1. Badania z zakresu ekonomii rynku pracy, np. badania mikroekonomiczne zasobów pracy, 

rynek pracy w obszarach funkcjonalnych, dojazdy do pracy (mobilność wahadłowa), 

migracje, zmiany popytu na zasoby pracy (zawody, kompetencje przyszłości). 

2. Badania nad rozwojem regionalnym i lokalnym, np. czynniki rozwoju regionalnego i 

lokalnego, diagnoza poziomu rozwoju regionalnego i lokalnego z wykorzystaniem różnych 

metod, finansowanie rozwoju. 

3. Wybrane współczesne koncepcje w ekonomii (np. gospodarka o obiegu zamkniętym, 

bioekonomia) odnoszące się m.in. do relacji człowiek – środowisko. Wymiar terytorialny 

(regionalny, lokalny, koncentracja przestrzenna) oraz zaangażowanie różnych grup 

pomiotów (np. podmioty gospodarcze, władze regionalne/lokalne, osoby indywidualne) w 

ich praktyczną realizację. 

1. Labor market economics, e.g. microeconomic research on labor supply, the labor market 

in functional areas, commuting, migrations, changes in demand for labor resources 

(professions, competences for the future). 

2. Research on regional and local development, e.g. determinants of regional and local 

development, diagnosis of the level of regional and local development using various 

methods, financing for development. 
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3. Selected contemporary concepts in economics (e.g. circular economy, bioeconomics) 

related to, among others human-environment relationships. The territorial dimension 

(regional, local, spatial concentration) and the involvement of various groups of 

stakeholders (e.g. economic entities, regional / local authorities, individuals) in their 

practical implementation. 

Dr hab. Joanna Rakowska (joanna_rakowska@sggw.edu.pl) 

1. polityka regionalna (spójności) i fundusze europejskie. 

2. rozwój lokalny i regionalny. 

3. Ewaluacja. 

 

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI 

Department of Econometrics and Statistics 

Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW (hanna_dudek@sggw.edu.pl) 

1. Ubóstwo energetyczne w Polsce - ujęcie mikroekonometryczne. 

Dr hab. Monika Krawiec (monika_krawiec@sggw.edu.pl) 

1. Finansjalizacja rynku towarowego. 

2. Inwestycje alternatywne. 

3. Ekonometryczna analiza rynków towarowych. 

Dr hab. Joanna Landmesser, prof. SGGW (joanna_landmesser@sggw.edu.pl) 

1. Analiza rozkładów dochodów z wykorzystaniem technik mikroekonometrycznych. 

2. Grupowanie makroekonomicznych szeregów czasowych. 

3. Analiza zależności występujących na rynkach pracy w ujęciu międzynarodowym. 

Dr hab. Robert Pietrzykowski (robert_pietrzykowski@sggw.edu.pl) 

1. Przestrzenne tendencje zmian cen ziemi rolniczej - analiza szczegółowa dotycząca 

województwa mazowieckiego (Zagadnienie cen ziemi rolniczej umiejscowiono jest 

zarówno w teorii ekonomii wartości, produkcji, a także w ekonomii instytucjonalnej. 

Celem pracy byłoby określenie stanów, zasobów i przestrzennego charakteru struktury 

gruntów oraz analiza czynników kształtujących ceny ziemi w trzech okresach. Przed 

rokiem 2004, po roku 2004 do roku 2016, po roku 2016. Należałoby również ocenić 

przyczyny wzrostu (zmian) cen ziemi w poszczególnych okresach . Jednym z celów byłby 

próba stworzenia modelu przestrzennego zmian cen ziemi rolniczej. Poprzez pryzmat cen 

ziemi i zmian występujących w gruntach rolniczych dookoła dużych miast ważnym 

zagadnieniem byłaby również ocena zjawisk 'urban sprawl' (tzn. leapfrog, ribbon i 

lowdensity sprawl).). 
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KATEDRA LOGISTYKI 

Department of Logistics 

Dr hab. Tomasz Rokicki (tomasz_rokicki@sggw.edu.pl) 

1. Problematyka związana z transportem i szeroko rozumianą logistyką (infrastruktura 

transportowa, wyposażenie transportu, funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, 

systemy logistyczne, rynek TSL).  

2. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, a także gospodarstw rolniczych. 

3. Rozwój regionalny i jego aspekty (na poziomie krajów UE, województw, powiatów, 

gmin). 

 

KATEDRA TURYSTYKI, KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO I 

DORADZTWA 

Department of Tourism, Social Communication and Counselling 

Dr hab. Michał Roman (michal_roman@sggw.edu.pl) 

1. Ekonomika i organizacja turystyki, Ekonomika rolnictwa, zrównoważony rozwój 

obszarów wiejskich, konkurencyjność regionów. 

 


