
1 prof. dr hab. Maria Aluchna Institutional investors and ESG reporting. Part 2
2 dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH Kompetencje małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej. 

Etap I
3 prof. dr hab. Krzysztof Borowski Badanie efektywności rynków finansowych – efekt pierwszego dnia roku

4 dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH W kierunku narzędzi do nawigacji kulturą jakości w uczelniach. W oparciu o 
dobre praktyki

5 dr hab. Marek Chrzanowski, prof. SGH Wpływ zmian technologicznych na strukturę i efektywność systemu 
finansowego - technologie komunikacyjne

6 mgr Hubert Cichocki Determinanty zaangażowania samorządów lokalnych w Partnerstwo 
Publiczno-Prywatne

7 dr Marzenna Cichosz Managing green transformation of logistics companies in the digital age

8 dr Ewa Cichowicz Zachowania instytucji finansowych i ich klientów w środowisku niskich stóp 
procentowych

9 dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH Zarządzania płynnością finansową polskich przedsiębiorstw w dobie 
pandemii

10 dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH Transformacja ekosystemów biznesowych w dobie pandemii COVID - 19

11 dr Marcin Czaplicki Restrykcyjność wymogów kapitałowych banków w UE w czasie kryzysu 
pandemicznego

12 dr hab. Monika Czerwonka, prof. SGH Ekonomia daru w ujęciu eksperymentu z wykorzystaniem gry dyktator z 
perspektywy finansów behawioralnych i finansów kulturowych

13 prof. dr hab. Anna Dąbrowska Zachowania konsumentów na rynku e-zdrowia w czasie pandemii
14 dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH Waluty cyfrowe banku centralnego w kontekście rewolucji fintech

15 dr hab. Paweł Felis, prof. SGH Systemy podatkowe zorientowane ekologicznie w wybranych krajach EŚW

16 dr Sylwia Frydrych Rola oceny ryzyka kredytowego emitenta obligacji w procesie pozyskania 
finansowania dłużnego

17 dr Tomasz Gigol Stres, wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę w kopalniach miedzi w 
Polsce, Chile, Kanadzie i USA

18 dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. 
SGH

Przeobrażenia strategii liderów. Etap 1: Perspektywa teoretyczna

19 dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH Zastosowanie wybranych narzędzi sztucznej inteligencji w zarządzaniu 
projektami

20 dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH Przesłanki do powstania i rozwoju tak zwanej inteligentnej społeczności – 
„smart society”: analiza przypadków, w tym instrumentów współpracy 
między jednostkami samorządu terytorialnego a sektorem MŚP

21 dr Adam Hoszman Air transport development during and after COVID-19 pandemic
22 prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-

Drozdowska
Efekt zarażenia na rynkach finansowych na skutek zdarzeń ekstremalnych

23 dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH Zachęty podatkowe dla holdingów w aspekcie międzynarodowej konkurencji 
podatkowej. Część 2: Fundacje i trusty

24 dr Jarosław Janecki Analiza niepewności w gospodarce
25 dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, 

prof. SGH
Ubezpieczenia parametryczne- nowa koncepcja ubezpieczeń

26 dr hab. Krzysztof Jarosiński, prof. SGH Zarządzanie strategiczne publicznymi projektami inwestycyjnymi wobec 
ryzyka zmian warunków finansowania

27 dr hab. Magdalena Kachniewska, 
prof. SGH

Dojrzałość cyfrowa jako efekt interakcji zmian technologicznych i społeczno-
gospodarczych

28 dr Michał Kaczmarski Podręcznik do przedmiotu wprowadzenie do audytu śledczego
29 prof. dr hab. Anna Karmańska Ocena dojrzałości ujawnień obszarów i czynników ryzyka – weryfikacja 

nowego narzędzia
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30 dr Joanna Karwowska Badanie potencjału rynkowego oraz wartości dla nabywcy poszczególnych 
typów opakowań produktu wykonanych z biotworzyw (materiałów 
biopochodnych oraz biodegradowalnych)

31 dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH Modele odpowiedzialnych zachowań młodych konsumentów w czasach 
kryzysu – perspektywa międzynarodowa. Etap 2

32 prof. dr hab. Jan Komorowski Społeczne wyzwania współczesnej ekonomii
33 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, 

prof. SGH
Reakcje przedsiębiorstw na kryzys. Etap 2

34 dr Łukasz Kurowski Podejście gospodarstw domowych do ryzyka klimatycznego - rola edukacji i 
świadomości ryzyka

35 dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH Restrukturyzacja finansowa przewoźników lotniczych w Unii Europejskiej

36 dr Edyta Łazarowicz Komunikacja w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych
37 dr Elżbieta Malinowska-Misiąg Wpływ pandemii COVID-19 na finanse samorządowe – Polska na tle 

wybranych państw UE
38 prof. dr hab. Krzysztof Marecki Zewnętrzne i wewnętrzne finansowanie w grupie kapitałowej
39 prof. dr hab. Krzysztof Marecki Zasady doboru instrumentów wsparcia przedsiębiorczości w ramach sektora 

MSP dla określonych modeli gmin
40 dr Czesław Martysz Wpływ dyrektywy MIFID II na dystrybucję produktów inwestycyjnych oraz 

ograniczenie zjawiska missellingu w Polsce
41 dr Grzegorz Maśloch Modele prognozowania w energetyce odnawialnej
42 dr hab. Anna Matuszyk Porównanie technik bilansowania danych oraz funkcji ważacych ryzyko na 

przykładzie danych kredytowych
43 prof. dr hab. Tomasz Michalski Rynek finansowy w dobie ewolucji cywilizacyjnej. Część 4
44 dr Małgorzata Mierzejewska Model opodatkowania w kontekście kształtowania zachowań gospodarstw 

domowych
45 dr hab. Marek Monkiewicz, prof. SGH Kierunki rozwoju mikromobilności (e-pojazdów, UTO) w Polsce i UE z 

perspektywy regulacyjnej i praktycznej
46 dr Leszek Mosiejko Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję finansową spółek publicznych w 

Polsce
47 dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w czasach IV Rewolucji 

Przemysłowej. Etap XI: Ewolucja raportowania niefinansowego w Polsce

48 dr Arkadiusz Orzechowski Wycena opcji europejskich przy pomocy funkcji charakterystycznych
49 dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. 

SGH
Wpływ sektora Fintech na poziom konkurencji w sektorze bankowym UE. 
Etap 3

50 dr Maria Pietrzak Realizacja SDGs przez polską oświatę – stan obecny i rekomendacje
51 dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH Realizacja strategii systemowych. Deklaracje z okresu sprzed i w trakcie 

pandemii 
52 mgr Małgorzata Pojda Czynniki sukcesów i niepowodzeń w rozwoju i wprowadzaniu na rynek 

nowych produktów leczniczych. Analiza struktury projektów NPD, w tym 
projektów NPD branży farmaceutycznej

53 dr Katarzyna Sadowy Gospodarka cyrkularna na poziomie lokalnym
54 dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH Przemiany społeczno-gospodarcze miast Polski Wschodniej w okresie 

człokowstwa w Unii Europejskiej
55 prof. dr hab. Anna Skowronek-

Mielczarek
Barometr odpowiedzialnego zarządzania

56 dr Celina Sołek-Borowska Model funkcjonowania aliansu CEMS - etap III - finalny
57 dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk Rola i zadania Rzeczników Klienta w bankach
58 dr Aleksandra Staniszewska Wływ pandemii Covid -19 na rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych 

na przykładzie/ ze szczególnym uwzględnieniem zielonego inwestowania 
oraz zrównoważonego rozwoju

59 dr Joanna Szlęzak-Matusewicz Opór podatkowy a uszczelnianie systemu podatkowego - analiza zjawiska na 
gruncie prawnym i ekonomicznym

60 dr Justyna Szumniak-Samolej Zrównoważone modele biznesowe i przedsiębiorstwa pozytywnego wpływu

61 mgr Anita Szuszkiewicz Uwarunkowania rozwoju dekonsumpcji w polskim społeczeństwie



62 dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH Innowacje w ubezpieczeniach
63 dr Joanna Tabor-Błażewicz Dobrostan pracowników jako element współczesnej strategii personalnej 

64 dr hab. Joanna Wielgórska-
Leszczyńska, prof. SGH

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na wybrane wskaźniki finansowe

65 dr Monika Zajkowska Rozwój innowacji zrównoważonych z perspektywy wykorzystania wiedzy 
związanej z klientem

66 dr Jakub Zawieska Analiza potencjału wykorzystania badań społecznych do kształtowania 
polityki transportowej i preferencji komunikacyjnych

67 mgr Ewa Parys (doktorantka) Postawy konsumentów wobec centrów handlowych i ich uwarunkowania 
związane z rozwojem handlu elektronicznego


