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Katedra / Department Promotor / Supervisor Zakres tematyczny – problem badawczy Research topics

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej /                             

Department of Economics and Economic Policy dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW

Współczesne zagrożenia/wyzwania dla gospodarek narodowych i jej sektorów (globalizacja, 

szoki zewnętrzne, starzenie się społeczeństwa, itp.).                                                                           

Efektywność i sprawność działania podmiotów sektora publicznego i organizacji pozarządowych 

(np. agencji związanych z realizacją polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich). 

Efektywność/skuteczność polityk gospodarczych.

Międzynarodowe migracje zarobkowe a rozwój społeczny i gospodarczy (m.in. nieformalny 

rynek pracy, praca przymusowa, drenaż mózgów, migracje a ubóstwo i nierówności społeczne).

Contemporary threats / challenges for national economies and their sectors (globalization, external 

shocks, aging society, etc.).

Effectiveness and efficiency of operation of non-profit public sector entities and non-governmental 

organizations (e.g. agencies related to the implementation of agricultural policy and rural 

development). Efficiency / effectiveness of economic policies.

International labour migrations and socio-economic development (including informal labour 

market, forced labour, brain drain, migration versus poverty and social inequalities).

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu /  

Department of International Economics 

and Agribusiness dr hab. Mariusz Hamulczuk 

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

marketingowego żywności, transmisja i konwergencja cen w ujęciu przestrzennym, 

determinanty cen).                                                                                                                                     

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

i handlowych (np. modele: równowagi cząstkowej, grawitacyjne, EDM, szeregów czasowych).

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu /  

Department of International Economics 

and Agribusiness dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Międzynarodowe przepływy w gospodarce światowej.

Katedra Ekonometrii i Statystyki /                                                                        

Department of Econometrics and Statistics dr hab. Monika Krawiec Analiza zjawiska finansjalizacji rynków towarowych. Analysis of the phenomenon of commodity markets financialization.

Katedra Ekonometrii i Statystyki /                                                                        

Department of Econometrics and Statistics dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW  

Ekonometryczne modelowanie poziomu i jakości życia ludności, w szczególności identyfikacja 

czynników wpływających na występowanie ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw / 

Department of Economics and Organisation 

of Enterprises dr hab. Anna Klepacka 

Gospodarowanie energią na obszarach wiejskich w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu 

(EZŁ).

Wpływ konfliktu na Ukrainie na wykonalność realizacji EGD.

Energy economics in rural areas in the context of the European Green Deal (EGD).

Impact of the conflict in Ukraine on the feasibility of the implementation of the EGD.

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw / 

Department of Economics and Organisation 

of Enterprises dr hab. Agata Malak - Rawlikowska, prof. SGGW 

Contracts for delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture;

Economic, social and environmental impact of short food supply chains;

Vertical integration in the food supply chain;

Wymagania: bardzo dobra znajomość j. angielskiego,

Contracts for delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture.

Economic, social and environmental impact of short food supply chains                               Vertical 

integration in the food supply chain.

Requirements: Very good knowledge of English.

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw / 

Department of Economics and Organisation 

of Enterprises prof. dr hab. Michał Pietrzak 

Współpraca międzyorganizacyjna (łańcuchy wartości, spółdzielnie, sieci).

Nowa ekonomia instytucjonalna (koszty transakcyjne, problem agencji, prawa własności).

Zarządzanie strategiczne i ekonomia branży (Industrial Organization - IO).

Ład akademicki (academic governance).

Inter-organizational cooperation (value chains, cooperatives, networks)

New institutional economics (transaction costs, agency problem, property rights)

Strategic Management and Industry Economics 

Academic governance

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw / 

Department of Economics and Organisation 

of Enterprises dr hab. Piotr Sulewski, prof. SGGW 

Zagadnienia dotyczące: trwałego/zrównoważonego rozwoju, skutków wdrażania Wspólnej 

Polityki Rolnej, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, efektywności 

odnawialnych źródeł energii, wytwarzania dóbr publicznych przez rolnictwo, zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie, przemian strukturalnych w sektorze rolnictwa.

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw / 

Department of Economics and Organisation 

of Enterprises dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW 

Zagadnienia dotyczące: trwałego/zrównoważonego rozwoju, skutków wdrażania Wspólnej 

Polityki Rolnej, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, efektywności 

odnawialnych źródeł energii, wytwarzania dóbr publicznych przez rolnictwo, zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie, przemian strukturalnych w sektorze rolnictwa.

Issues related to Sustainable Development, in particular the impact

of agriculture on the natural environment (e.g. greenhouse gas

emissions) and its economic sustainability. Issues related to

examining the effects of implementing the Common Agricultural

Policy. Structural changes in the agricultural sector. The use of

quantitative methods.

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstw / 

Department of Economics and Organisation 

of Enterprises dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW 

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

odnawialnej.

Procesy konwergencji produktywności w sektorze biogospodarki.                                                    

Ekonomia dostępu i ekonomia współdzielenia – współczesne wyzwania.

Czynniki wzrostu produktywności w rolnictwie polskim i europejskim.

Kierunki i efektywność wsparcia publicznego w agrobiznesie.

Sukcesja w gospodarstwach rolnych.

Percepcja ryzyka w rolnictwie w aspekcie skali działalności.

Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu /                            

Department of Development Policy and Marketing prof. dr hab. Irena Ozimek 

Ochrona konsumentów na rynku wybranych dóbr i usług.                                                                           

Zachowania konsumentów na rynku wybranych dóbr i usług.

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSd13d21641b28417c860f2986004bc2ba/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS93eaeaca324e49a9bba681e82762fdac/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSd1de8971f81341739e0f5b18f53991f5/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSe3bde67ca5fe44478f4a1027e8e03997/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS91b90dcd54674625a22a1317139cfe5a/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS8018ae25a09d4c0abd8f6001fb40e9a2/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS20650baa87a4408ab40efa8300c11a25/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSad4402c7ed3e4f6cb426b9b4279b82e1/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSabd59adcd1c44ca2a190ac6731af74b6/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS4e35720d4a5247d69f8d890e89831418/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSe2fabec9f6a44960b266b4b9ec14db33/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSf2bfbb8df4ad4c6ea90b0068c8317618/
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Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu /                            

Department of Development Policy and Marketing dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW 

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)

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

diagnoza poziomu rozwoju regionalnego i lokalnego z wykorzystaniem różnych metod, 

finansowanie rozwoju.

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.

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).

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.

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.

Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu /                            

Department of Development Policy and Marketing dr hab. Joanna Rakowska

Badania czynników rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym publicznych i niepublicznych 

środków oraz programów krajo-wych i UE (fundusze polityki regionalnej i wspólnej polityki rol-

nej), ewaluacja wykorzystania publicznych finansów krajo-wych i unijnych, wieloaspektowe 

badania bezrobocia (bezro-bocie kobiet, osób młodych, osób w wieku 50+, bezrobocie na 

obszarach wiejskich oraz w innych ujęciach terytorialnych i sektorowych), badania procesów 

demograficznych – szcze-gólnie starzenia społeczeństw i migracji oraz ich znaczenia dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego, roli odnawialnych źró-deł energii w rozwoju lokalnym i regionalnym, 

rozwoju przed-siębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP, roli samorządów 

lokalnych i regionalnych w procesach rozwo-ju zrównoważonego, stymulant i barier turystyki 

jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego. Badania rozwoju lokalnego i regionalnego w 

kontekście obszarów wiejskich, lokalnych i subregionalnych ośrodków rozwoju oraz dużych 

miast i me-tropolii.

Badania zachowań konsumentów.

Research on factors of local and regional development, including public and non-public funds as 

well as national and EU programs (regional policy and common agricultural policy funds), 

evaluation of the use of national and EU public finances, multifaceted research on unemployment 

(unemployment of women, young people, people aged 50+, unemployment in rural areas and in 

other territorial and sectoral approaches), research on demographic processes - especially ageing 

and migration, and their significance for socio-economic development, the role of renewable 

energy deployment in local and regional development, entrepreneurship - especially SME sector, 

the role of local and regional self-governments/ authorities in the processes of sustainable 

development, stimulus and barriers to tourism as a factor of local and regional development. 

Research on local and regional development in the context of rural areas, local and sub-regional 

development centres, and large cities and metropolises.

Research on consumer behaviour.

Katedra Turystyki, Komunikowa Społecznego i Doradztwa / 

Department of Tourism, Social Communication 

and Counselling dr hab. Agata Balińska 

Gospodarka współdzielenia w zakresie turystyki.                                                                                                                                                        

Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich.                                                                                                               

Znaczenie turystyki w poprawie jakości życia mieszkańców wsi.

Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców wsi.

Uwarunkowania aktywności turystycznej kobiet.

Katedra Turystyki, Komunikowa Społecznego i Doradztwa / 

Department of Tourism, Social Communication 

and Counselling dr hab. Michał Roman 

Ekonomika i organizacja turystyki.                                                                                                                                                                

Ekonomika rolnictwa, konkurencyjność regionu, rozwój obszarów wiejskich, rozwój lokalny i 

regionalny.

Katedra Logistyki / Department of Logistics dr hab. Joanna Domagała 

Efektywności przedsiębiorstw i sektorów.                                                                                        

Internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw i sektorów.

Funkcjonowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Zielonych łańcuchów dostaw.

Katedra Logistyki / Department of Logistics dr hab. Tomasz Rokicki, prof. SGGW 

Problematyka związana z transportem i szeroko rozumianą logistyką (infrastruktura 

transportowa, wyposażenie transportu, funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, rynek 

TSL).                                                                                                                                                                                                        

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, a także gospodarstw rolniczych.                                                    

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

Funkcjonowanie i wyzwania na rynku energii.

Katedra Logistyki / Department of Logistics dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW 

Formy organizacji łańcuchów dostaw na rynkach rolnych.

Efekty ekonomiczne i środowiskowe gospodarstw rolnych o dużej skali produkcji.

Efektywność wykorzystania funduszy pomocowych w działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Znaczenie klastrów w rozwoju obszarów wiejskich.

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS12f09d3131f344a18b152c1c4ffe2fb8/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULScdf873e088d6407a82e8fe81af2698db/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULScb17eb8ba6b74351aba6e3ce20e72790/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS22ea589cc07a458ab3cec8ad347dcccb/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS3aa56043813f451cb8ff2da66808c7f3/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS4d84c4f309fa474e959ae6c863258045/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSa9a5abfff4d246b88c7922d6b14161f4/
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Katedra Finansów / Department of Finance dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW 

Bankowość w Polsce i na świecie (konkurencyjność, efektywność, koncentracja, regulacje, 

cyfryzacja/ digitalizacja, rola sektora FinTech w kreowaniu bankowych technologii 

informacyjnych, edukacja bankowa klientów, wykluczenie finansowe i cyfrowe, teorie i modele 

akceptacji i użycia bankowości elektronicznej przez klientów, determinanty i strategie rozwoju 

banków, rozwój zrównoważony banków, finansowanie gospodarki przez banki, społeczna 

odpowiedzialność banków, ekonomia społeczna w bankach, modele behawioralne w bankach, 

pandemia COVID-19 a rozwój banków).                                                                                                                                                                                           

Rozwój społeczno-gospodarczy (w tym zrównoważony) na poziomie międzynarodowym, 

krajowym, regionalnym i lokalnym (koncepcja pomiaru i ocena, determinanty rozwoju, modele 

rozwoju, rozwój w ujęciu przestrzenno-geograficznym, stopień zrównoważenia

rozwoju, konwergencja/ dywergencja rozwoju, instrumenty rozwoju, strategie i polityki 

rozwoju).

Instytut Zarządzania / Management Institute prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz

Rozwój kapitału intelektualnego, zaufanie a wyniki ekonomiczne, przedsiębiorczość, rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjność przedsiębiorstw

Development of intellectual capital, trust and economic results, entrepreneurship, development of 

small and medium enterprises, innovativeness of enterprises.

Instytut Zarządzania / Management Institute dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW 

Digitalizacja przestrzeni gospodarczej – aspekty zarządcze i ekonomiczne.

Efektywność działań organizacji, w tym rola lidera w budowie kreatywnych zespołów.

Efektywność ekonomiczna działań marketingowych;

Innowacje w gospodarce.

Digitalization of economic space - managerial and economic aspects;

Effectiveness of organizational activities, including the role of leadership in building creative teams;

Economic effectiveness of marketing activities;

Innovation in the economy;

Instytut Zarządzania / Management Institute dr hab. Marcin Ratajczak

Funkcjonowanie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynku – aspekty 

ekonomiczne, finansowe, organizacyjne. Koncepcja społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw (CSR) w teorii oraz praktyce gospodarczej (innowacyjność, wynik działalności 

przedsiębiorstwa).

Functioning of the micro, small and medium enterprises sector

on the market - economic, financial and organizational aspects.

The concept of corporate social responsibility (CSR) in economic

theory and practice (innovation, the result of business

operations).

https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS4b97a5743a2a4384ba45fde255f18d0d/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSf6dcbeae95744d2da7a9e3712f1e080b/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULSb23720da404944e28665261e73b03d5f/
https://bw.sggw.edu.pl/info/author/WULS2cdf660402704268a5f7e5653239927c/

