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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, 

aktywności zawodowych: 

Autorka publikacji naukowych z zakresu finansów, w tym w 

szczególności: instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem, 

rynków kapitałowych oraz finansów zrównoważonych. 

Uczestniczka wielu projektów badawczych i prac eksperckich. 

Wieloletnia wykładowczyni Szkoły Giełdowej oraz studiów Master of Business 

Administration. W latach 2017-2019 była członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy. 

Od 2019 roku pełni funkcję koordynatora ds. wymiany studentów i kadry akademickiej w 

dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Autorka ekspertyz sądowych i prywatnych z zakresu 

transakcji na rynku kapitałowym.  

Wykaz publikacji: lista publikacji w bazie 

 

Tematyka prac magisterskich i licencjackich: 

I. Prace z zakresu rynku finansowego, w tym m. in.: inwestycje alternatywne, rynek 

walutowy, rynek obligacji, fundusze inwestycyjne, fundusze venture capital, inwestycje 

pośrednie na rynku nieruchomości, działalność firm ubezpieczeniowych, inwestycje w 

kryptowaluty, działalność funduszy inwestycyjnych/funduszy emerytalnych/funduszy PPK na 

rynku finansowym, kryzysy na rynku finansowym 

II. Prace z zakresu rynku kapitałowego, w tym m. in.: działalność giełdy papierów 

wartościowych, rynek akcji, wycena instrumentów finansowych (akcji, opcji, kontraktów 

terminowych), strategie inwestycyjne, instrumenty pochodne, analiza techniczna, analiza 

portfelowa, analiza fundamentalna, wycena spółek, instrumenty finansowe, rynki 

międzynarodowe, występowanie anomalii giełdowych, badania motywacji uczestników rynku 

giełdowego 

III. Prace z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym m. in.: koncepcje transferu ryzyka, 

identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie, metody zarządzania ryzykiem rynkowym, 

zarządzanie ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem kursu walutowego, ocena ryzyka 

kredytowego w instytucjach finansowych, finansowa kontrola ryzyka, transfer ryzyka z 

wykorzystaniem ubezpieczeń 

IV. Prace zakresu finansów zrównoważonych, w tym m. in.: zielone finanse, społeczna 

odpowiedzialność w inwestycjach giełdowych, fundusze zrównoważone, finanse etyczne, 

finanse kulturowe, finanse religijne, fundusze odpowiedzialne społecznie, społeczna 

odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń 

V. Prace pozostałe, w tym m. in.: finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, ocena 

kondycji finansowej spółek akcyjnych, analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstw, 

działalność inwestycyjna JST, wykorzystanie FinTech na rynku finansowym, finanse osobiste, 

determinanty skłonności do oszczędzania i konsumpcji 
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