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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, 

aktywności zawodowych: 

Autor publikacji naukowych z zakresu finansów, w tym w szczególności: finansów 

behawioralnych, rynków kapitałowych, finansów zrównoważonych oraz finansów i ekonomiki 

sportu. Uczestnik wielu projektów badawczych i prac eksperckich. Posiada doświadczenie 

zawodowe w pracy w sektorze bankowym oraz spółkach skarbu państwa. Wieloletni 

wykładowca Szkoły Giełdowej oraz studiów Master of Business Administration. W latach 

2008-2019 pełnił funkcję wiceprezesa Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu 

Szczecińskiego. W latach 2014-2019 zastępca dyrektora Instytutu Finansów na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor 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 finansów behawioralnych, w tym m. in.: analiza skłonności inwestorów, 

badania motywacji uczestników rynku giełdowego, analiza występowania anomalii 

giełdowych, skłonności motywacyjne uczestników rynku motoryzacyjnego, badanie 

efektywności rynku funduszy inwestycyjnych, determinanty skłonności do oszczędzania i 

konsumpcji 

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

akcji, rynek walutowy, rynek funduszy inwestycyjnych, rynek obligacji, analiza techniczna, 

analiza portfelowa, analiza fundamentalna, wycena spółek, wycena instrumentów pochodnych, 

strategie inwestycyjne, instrumenty finansowe, rynki międzynarodowe 

III. 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 

IV. Prace z zakresu finansów i ekonomiki sportu, w tym m. in.: wycena klubów sportowych, 

wycena kart zawodniczych, rynek bukmacherski a wycena akcji klubów sportowych, analiza 

ekonomiczna działalności przedsiębiorstw sportowych, wpływ wyników sportowych na 

wycenę rynkową akcji, analiza rynku transferowego, rachunkowość klubów sportowych 

V. Prace pozostałe, w tym m. in.: uwarunkowania pogodowe a wycena akcji, social media a 

rynki finansowe, finanse osobiste, analiza struktury kosztów i przychodów w spółkach 

publicznych, wycena wartości niematerialnych i prawnych 
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