
Tytuł badania Kierownik 
Zadania badawcze zwi ązane z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz ucz estników 
studiów doktoranckich   
Wpływ działań marketingowych na wzrost zainteresowania inwestorów oraz kibiców piłką nożną kobiet w 
Polsce mgr Piotr Broniatowski 

Wpływ cech społeczno-kulturowych społeczeństw na tempo wzrostu wartości udzielonych kredytów 
hipotecznych w trakcie powstawania bańki na rynku mieszkaniowym mgr Adam Czerniak 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rajach podatkowych mgr Paweł Folfas 

Znaczenie klastrów w transferze wiedzy i innowacji z nauki do polskich przedsiębiorstw  mgr Katarzyna Kładź-Postolska 
Wpływ współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce na poziom 
innowacyjności firm mgr Konrad Kubacki 

Różnice w poziomie produktywności branż w krajach Unii Europejskiej mgr Monika Lewandowska- Kalina 

Analiza porównawcza konkurencyjności i funkcjonowania wybranych rynków kapitałowych mgr Artur Palowski 

Narrowcasting jako strategia marketingu zróżnicowanego opartego na segmentacji rynku telewizyjnego mgr Wiktor Piątkowski 
Analiza charakterystyki rynku piłki nożnej - weryfikacja podstawowych założeń behawioralnych i 
instytucjonalnych mgr Łukasz Skrok 

Rola Państwa w ograniczaniu asymetrii informacji na rynku mgr Aleksandra Szarek 
Rola kosztów transakcyjnych w handlu wewnątrzgałęziowym Polski, Czech, Słowacji i Wegier z 
państwami UE-15 mgr Patryk Toporowski 

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rozwoju innowacyjności gospodarki Indii mgr Agata Wancio 

Stan, dynamika oraz perspektywy chińskiego eksportu  mgr Monika Harach 

Określenie i rola wyceny kapitału intelektualnego i jego wpływ na notowania spółek na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej  mgr Jarosław Godyń 

Zadania badawcze zwi ązane z rozwojem specjalno ści naukowych Kolegium Gospodarki Światowej    

Zaawansowanie procesów transformacji instytucjonalnej jako determinanta międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy dr Krzysztof Falkowski 

Analiza skupisk wybranych branż w gospodarce polskiej pod kątem weryfikacji istniejących inicjatyw 
klastrowych oraz  identyfikacji potencjalnych klastrów dr Arkadiusz Kowalski 

Wpływ szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje pracowników na przedsiębiorstwo z 
uwzględnieniem wybranych mierników efektywności stanowisk pracy dr Joanna Żukowska 

Ryzyko dla sektora bankowego w Polsce związane z kredytami hipotecznymi. Analiza porównawcza dr Mateusz Mokrogulski 

Rola miast w realizacji celów spójności terytorialnej UE oraz strategii Europa 2020 w latach 2014-2020 dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz 
 


