
 

 

Sylwetka promotora 

dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US 

Wydział Prawa i Administracji 

Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych i aktywności zawodowych 

Dr habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik 
badawczo-naukowy Wydziału Prawa i Administracji, magister ekonomii, radca prawny. 
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa finansowego i finansów publicznych, 
prawa podatkowego, prawa publicznego gospodarczego, ochrony konsumenta, szczególnie na 
rynku finansowym, ekonomicznej analizie prawa, społecznej odpowiedzialności uczelni 
wyższych, prawnych i ekonomicznych aspektów Internetu rzeczy.  

Przykładowa tematyka prac dyplomowych: 

I. Prace z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych: Prawo budżetowe 
(materialne i proceduralne), Dochody i wydatki budżetowe oraz ich struktura, 
rodzaje, Deficyt budżetowy i jego aspekty prawne oraz ekonomiczne, Fundusze 
Unii Europejskiej, Prawo rynku finansowego, w tym nadzór 
makroostrożnościowy, Publiczne prawo bankowe, Prawo finansowe jednostek 
samorządu terytorialnego, Prawne i aspekty długu publicznego, Normatywne 
aspekty reguł fiskalnych, Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna.  

II. Prace z zakresu prawa podatkowego: Aspekty prawne i ekonomiczne podatków 
pośrednich i bezpośrednich, podatków lokalnych, Funkcje podatków, 
Opodatkowanie określonych rodzajów umów, form prowadzenia działalności 
gospodarczej, Unikanie i uchylanie się od opodatkowania, Optymalizacja 
podatkowa, Administracja celno-skarbowa, Zwalczanie przestępczości 
podatkowej. 

III. Prace z zakresu prawa gospodarczego publicznego: Prawo przedsiębiorców, 
Wolność gospodarcza i jej reglamentacja, Reglamentacja określonych rodzajów 
działalności gospodarczej, Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej, Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności 
gospodarczej, Czyny nieuczciwej konkurencji, Prawo antymonopolowe, Wolne 
zawody (np. biegły rewident, doradca podatkowy, radca prawny, adwokat) i 
specyfika ich wykonywania, Prawne i ekonomiczne aspekty polityki pieniężnej, w 
tym dotyczące pieniądza elektronicznego. 



IV. Prace z zakresu ochrony praw konsumenta, szczególnie na rynku 
finansowym: Ochrona praw konsumenta w różnych sferach (m. in. na rynku 
finansowym, turystycznym, w handlu elektronicznym). 

V. Prace z zakresu ekonomicznej analizy prawa: Ekonomiczna analiza prawa 
publicznego, Ekonomiczna efektywność prawa, Ocena skutków regulacji, 
Ekonomiczna analiza określonych rodzajów regulacji (np. prawa podatkowego, 
prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego). 

VI. Inne prace: Raje podatkowe, ekonomiczna analiza prawa pracy, Ekonomiczne i 
prawne aspekty oraz problemy bezrobocia, inflacji, Sektor średnich i małych 
przedsiębiorstw, Szara strefa w gospodarce i jej konsekwencje.  

 


