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1 Dr hab. Kasztelan 
Armand 

1. Środowiskowa konkurencyjność regionów i państw 
2. Zielony wzrost, jako nowy kierunek rozwoju 

gospodarki w warunkach zagrożeń ekologicznych 
 

1. Zielony wzrost, jako nowy kierunek rozwoju 
gospodarki w warunkach zagrożeń ekologicznych 

2. Wielowymiarowa ocena konkurencyjności 
regionów i państw 

2 Dr hab. Staszczak 
Dariusz E. 
 

1. Paradygmaty ekonomii globalnej 
2. Rozwój gospodarki światowej 
3. Handel międzynarodowy w różnych aspektach 

1. Rozwój teoretycznych aspektów ekonomii globalnej 
2. Perspektywy rozwoju gospodarki światowej 
3. Handel międzynarodowy w wybranych aspektach 

3 Prof. dr hab. Klikocka 
Hanna 

1. Optymalizacja agrotechniki roślin uprawnych 
2. Produktywność agroekosystemów w warunkach 

zróżnicowanej agrotechniki 
3. Ocena plonowania zbóż nawożonych siarką 

1. Ekonomiczne i produkcyjne skutki stosowania 
zróżnicowanej agrotechniki w produkcji roślinnej 

4 Dr Kobiałka Anna 
 

1. Efektywność działalności inwestycyjnej polskich gmin 1. Samodzielność finansowa jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce 

5 Dr inż. Krukowski 
Artur 
 

1. Organizacja i funkcjonowanie łańcucha 
żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju 
biogospodarki 

1. Uwarunkowania rozwoju i funkcjonowanie 
łańcuchów wartości w biogospodarce. 

6 Dr Kołodziej Elżbieta 1. Znaczenie unii bankowej dla stabilności sektora 
finansowego w strefie euro. 

2. Relacje klientów z bankami spółdzielczymi a sposób 
postrzegania ich produktów. 

3. Banki spółdzielcze jako uczestnik rynku usług 
bankowych.  

4. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce w 
latach 2006 – 2012.  

5. Działalność spółdzielni rolniczych ze szczególnym 

1. Przesłanki wprowadzenia unii bankowej w strefie 
euro. 

2. Implikacje dla Polski wynikające z wprowadzenia w 
strefie euro zintegrowanych ram finansowych. 

3. Działania podejmowane przez EBC w ramach 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi w strefie 
euro. 



uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz 
prowadzenia działalności finansowej i marketingowej.  

6. Substytucyjność czynników produkcji w polskich 
gospodarstwach towarowych specjalizujących się w 
produkcji zbóż. 

7 Dr inż. Nowak Anna 1. Konkurencyjność rolnictwa w Polsce oraz w krajach 
Unii Europejskiej 

2. Uwarunkowania rozwoju regionów w oparciu o 
koncepcję biogospodarki 

1. Uwarunkowania rozwoju oraz konkurencyjność 
rolnictwa regionów i państw 

 

8 Dr Aneta Jarosz-
Angowska 

1. Analiza czynników konkurencyjności i rozwoju 
obszarów wiejskich 

2. Przyczyny i skutki europejskiej integracji 
gospodarczej 

3. Znaczenie interwencjonizmu w rolnictwie 
4. Analiza i ocena wymiany handlowej UE i USA 

1. Określenie pozycji w międzynarodowym handlu 
rolno-spożywczym wybranych krajów i ugrupowań 
integracyjnych oraz identyfikacja czynników 
determinujących rozwój i zmiany strukturalne 
obrotów handlowych 

2. Znaczenie multilateralizacji i regionalizacji w 
wymianie produktami rolno-spożywczymi 

3. Efekty globalizacji w międzynarodowym handlu 
rolno-spożywczym 

9 Mgr inż. Zakrzewska 
Aneta 
 

1. Efektywność działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 

2. Efektywność ekonomiczna spółdzielni mleczarskich w 
Polsce w zależności od poziomu ich innowacyjności 

1. Efektywność ekonomiczna spółdzielni mleczarskich 
w Polsce w zależności od poziomu ich 
innowacyjności 

2. Regionalne zróżnicowanie innowacyjności branż 
przemysłu spożywczego w Polsce 

10 Mgr Budzyńska Anna 
 

1. Konkurencyjność na unijnym rynku cukru na tle 
tendencji światowych 

1. Konkurencyjność na unijnym rynku cukru na tle 
tendencji światowych 

2. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek, 
krajów i branż 

11 Mgr inż. Kubik 
Renata 

1. Efektywność technik wytwarzania w towarowych 
gospodarstwach rolnych w Polsce 

1. Efektywność wykorzystania czynników produkcji w 
gospodarstwach rolnych z obszaru Polski i UE 

 


