
 

Dr hab. Armand Kasztelan 

  

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Mikroekonomia,  

Ekonomia i marketing,  

Ekonomia zrównoważonego rozwoju, 

Ekonomia menedżerska, 

Seminarium dyplomowe, 

 

Obszary naukowo-badawcze: Zrównoważony rozwój;  

Green Growth;  

Środowiskowa konkurencyjność regionów i państw;  

Gospodarka a środowisko. 

 

Tematyka prac dyplomowych:  Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów  
w Polsce; 

Ocena środowiskowej konkurencyjności państw UE; 

Wielokryterialna analiza zielonego wzrostu w krajach 
OECD; 

Oddziaływanie przemysłu spożywczego na 

środowisko w Polsce; 

Poziom i struktura nakładów inwestycyjnych na 
ochronę środowiska w województwie lubelskim.
  

 
 

Prof. dr hab. Hanna Klikocka 
 
 
Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Ekonomika produkcji rolniczej,  

Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych,  
Podsysytem agrobiznesu, 
Polityka społeczna, 
Seminarium dyplomowe, 

 
Obszary naukowo-badawcze: Ekonomiczne i produkcyjne skutki stosowania 

zróżnicowanej agrotechniki w produkcji roślinnej. 
 
Tematyka prac dyplomowych: Ocena obrotów handlowych  roślinnymi produktami 

rolno-żywnościowymi Polski z krajami UE po jej 
rozszerzeniu; 

Ocena obrotów handlowych  zwierzęcymi produktami 
rolno-żywnościowymi Polski z krajami UE po jej 
rozszerzeniu; 

Ocena zmian w handlu zagranicznym Polski warzyw i 
owoców  w ostatniej dekadzie;  

Analiza stanu społeczno-gospodarczego gminy x jako 
determinanta rozwoju sektora rolno-spożywczego;  

Ocena stanu środowiska jako determinanta  
konkurencyjności mikroregionów w województwie 
lubelskim. 

 

 

 



 

Dr Aneta Jarosz-Angowska 

 

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Gospodarka regionalna, 

Ekonomia integracji europejskiej, 

Zarządzanie projektami, 

Polityka celna, 

Międzynarodowy handel rolno-spożywczy, 

Unijny system handlu, Unijny system handlu rolnego, 

Europejska integracja rolnictwa, 

Polityka regionalna UE. 

 

Obszary naukowo-badawcze: Analiza i ocena rozwoju międzynarodowego handlu 
rolno-spożywczego - badanie wielkości, dynamiki, 
zmian strukturalnych obrotów handlowych w ujęciu 

przedmiotowym i geograficznym;   

Czynniki wpływające na poziom i kierunki wymiany 
handlowej oraz przewagę konkurencyjną; 

 Funkcjonowanie instytucji międzynarodowych w 
gospodarce światowej; 

Efekty  regionalnej integracji gospodarczej; 

 Uwarunkowania  konkurencyjności i rozwoju 
obszarów wiejskich. 

  

Tematyka prac dyplomowych:   Analiza i ocena obrotów handlowych 
/konkurencyjności międzynarodowej wybranych grup 
produktów/ krajów/regionalnych ugrupowań 
integracyjnych oraz identyfikacja czynników 
kształtujących wymianę handlową. 

 

 

Dr Anna Kobiałka 

 
Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Rachunkowość,  

Rachunkowość agroprzedsiębiorstw,  
Rachunkowość rolnicza,  
Ekonomika i finanse w leśnictwie,  
Finanse publiczne, 
Controlling w logistyce, 

 
Obszary naukowo-badawcze: Samodzielność finansowa gmin,  

System podatkowy w Polsce, 
Obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych, w tym 
podatek VAT ; Biogospodarka w rozwoju regionów. 

 
Tematyka prac dyplomowych:  Ocena efektywności przedsiębiorstwa; 

Ocena zmian rentowności działalności 
przedsiębiorstwa; 

Ocena płynności przedsiębiorstwa; 

Ocena zależności pomiędzy płynnością a 

rentownością przedsiębiorstwa handlowego; 

Analiza wykonania budżetu gminy. 

 



 

 

Dr Elżbieta Kołodziej 

 

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Analiza ekonomiczna, 

Analiza ekonomiczna w agroprzedsiębiorstwie, 

Bankowość,  

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw handlowych, 

Zarzadzanie finansami agroprzedsiębiorstw, 

Finanse publiczne i rynki finansowe. 

 

Obszary naukowo-badawcze: System bankowy w Polsce i Unii Europejskiej, 

 funkcjonowanie banków operacyjnych, w tym banków 

spółdzielczych, czynności bankowe, 

 analiza finansowa przedsiębiorstwa. 

 

Tematyka prac dyplomowych:  Kredyt bankowy jako instrument wspierania 
podmiotów gospodarczych. 

 Ocena wyników ekonomiczno- finansowych  
przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. 

 Rynek kredytowy i rynek depozytowy w Polsce. 

Działalność polskich banków operacyjnych, w tym 
banków spółdzielczych. 

 

 

 

 

Dr Piotr Chojnacki 

 
 
Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Mikroekonomia 

Makroekonomia 
Ekonomia 
Rynki finansowe 
Finanse Publiczne 
Prawo i ekonomia w ochronie zdrowia 

 
Obszary naukowo-badawcze: Przedsiębiorczość i jej determinanty 
                                                                                     Koncentracja rynków i konkurencyjność gospodarki,  

Zarządzanie ryzykiem   
 

Tematyka prac dyplomowych:  Ocena efektywności przedsiębiorstwa; 

Ocena zmian rentowności działalności 
przedsiębiorstwa; 

Ocena płynności przedsiębiorstwa; 

Ocena zależności pomiędzy płynnością a 

rentownością przedsiębiorstwa handlowego; 

Analiza wykonania budżetu gminy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dr inż. Artur Krukowski 

                                                                              

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Logistyka 

Dystrybucja produktów 

Łańcuchy dostaw w agrobiznesie  

Handel w agrobiznesie 

Ekonomika handlu żywnością 

Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych  

Przedsiębiorczość   

 

Obszary naukowo-badawcze: Łańcuchy dostaw i sieci współpracy w biogospodarce,  

Ekonomika handlu wewnętrznego, Logistyka i 

zarządzanie łańcuchami dostaw, Przedsiębiorczość. 

    

Tematyka prac dyplomowych:  Zmiany strukturalne i organizacyjne w handlu 

detalicznym i hurtowym w Polsce. 

Regionalne zróżnicowanie efektywności wykorzystania 

czynników wytwórczych w handlu. 

Organizacja i efektywność funkcjonowania łańcuchów 

dostaw w agrobiznesie. 

Rola i znaczenie procesów logistycznych w 

funkcjonowaniu podmiotów agrobiznesu.  

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.  

 

 

 

 

Dr Anna Matras-Bolibok 

 

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Mikroekonomia,  

Polityka gospodarcza 

Handel zagraniczny,  

Handel międzynarodowy,  

Agrobiznes w UE  

 

Obszary naukowo-badawcze: Innowacje; Innowacyjność przedsiębiorstw i regionów; 

Rozwój regionalny; Polityka regionalna; Polityka 

innowacyjna. 

 

Tematyka prac dyplomowych:  Innowacyjność regionów w Polsce; 

Innowacyjność państw UE; 

Innowacje jako czynnik rozwoju regionalnego; 

Finansowanie działalności innowacyjnej w Polsce; 

Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu 

spożywczego w Polsce.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dr inż. Anna Nowak 

 

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Ekonomika rolnictwa,  

Organizacja i ekonomika gospodarstw,  

Ekonomika produkcji rolniczej, 

Zarządzanie kadrami, 

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 

 

Obszary naukowo-badawcze: Konkurencyjność rolnictwa i gospodarstw rolnych;   

Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce i w Unii 

Europejskiej; 

  Uwarunkowania rozwoju regionów w oparciu o 

koncepcję biogospodarki; 

 Produktywność czynników produkcji w rolnictwie 

 

Tematyka prac dyplomowych:  Ocena konkurencyjności rolnictwa i gospodarstw 
rolnych; 

Ocena opłacalności produkcji  wybranych produktów 
rolniczych; 

Przekształcenia strukturalne w polskiej gospodarce; 

Sektorowe i regionalne zróżnicowanie wydajności 

pracy; 

Zróżnicowanie dochodowości gospodarstw rolnych w 
Polsce i w Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

Dr Adam Włodarczyk 

 
 
Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Marketing, 
      Marketing i zarządzanie, 

Zarządzanie strategiczne, 
Ekonomika weterynaryjna,  
Zarządzanie projektami, 
Zarządzanie produktem, 
Projektowanie przedsięwzięć gospodarczych 
Absolwent na rynku pracy, 
Seminarium dyplomowe, 

 
Obszary naukowo-badawcze: Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw/organizacji;  

Konkurencyjność przedsiębiorstw/organizacji;  
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w 
przedsiębiorstwach/organizacjach; 
Budowanie konkurencyjności współczesnych 
organizacji poprzez rozwój kapitału intelektualnego, 
kreatywność zasobów ludzkich oraz wdrażanie 
nowych modeli biznesowych adekwatnie do 
dynamicznie zmieniającego się otoczenia. 
 

 

 



 

 

Tematyka prac dyplomowych:  Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw/organizacji; 

Analiza postaw i zachowań konsumentów na rynkach 
żywnościowych; 

Analiza zachowań konkurencyjnych 
przedsiębiorstw/organizacji; 

Analiza rozwoju rynku żywności wysokiej jakości, 

funkcjonalnej w Polsce; 

Ocena/analiza kierunków rozwoju kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstw/organizacji/ 
regionów; 

 

Mgr Anna Budzyńska 

 

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Mikroekonomia,  

Międzynarodowy handel rolny, 

Handel międzynarodowy, 

Handel zagraniczny, 

Ekonomika i zarządzenie w przedsiębiorstwie. 

 

Obszary naukowo-badawcze:  Międzynarodowa konkurencyjność krajów i branż;  

 Mechanizmy interwencjonizmu państwowego; 

Cukrownictwo światowe i unijne; 

                                                 Rynek mleka na w Unii Europejskiej. 

 

Mgr inż. Renata Kubik 

 

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Rachunkowość, 

Rachunkowość agroprzedsiębiorstw, 

Rachunkowość rolnicza, 

Controlling w logistyce, 

Finanse i ekonomika leśnictwa. 

 

Obszary naukowo-badawcze:  Efektywność ekonomiczna technik wytwarzania;  

Optymalizacja kosztów produkcji rolniczej;  

Finanse gospodarstw rolnych, 

 

  

Mgr inż. Aneta Zakrzewska 

 

 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:   Analiza ekonomiczna, 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 

Mikroekonomia, 

Ekonomia menedżerska, 

Zarządzanie kadrami, 

 

Obszary naukowo-badawcze: Innowacyjność i efektywność w ujęciu mikro i 

mezoekonomicznym. 

 

 


