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        Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, 

aktywności zawodowych: 

Autorka publikacji z zakresu: analizy ekonomicznej, analizy finansowej 

(rentowności, płynności finansowej, zadłużenia) przedsiębiorstw, jednostek 

samorządu terytorialnego i innych organizacji ze szczególnym 

uwzględnieniem analizy przepływów pieniężnych, wskaźników sektorowych, 

raportowania niefinansowego, controllingu i rachunkowości zarządczej, mierzenia i kształtowania 

wartości przedsiębiorstwa, pomiaru dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest wieloletnią 

przewodniczącą Komisji analizy finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV), współzałożycielem 

Zachodniopomorskiego Klubu Controllerów, ekspertem i doradcą ekonomicznym. Prace dyplomowe 

pisane pod jej kierownictwem otrzymywały nagrody Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i 

Zarzadzania US.  

 

Wybrane tematy prac licencjackich:  

Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa  

Bilans w ocenie sytuacji majątkowej, finansowej lub kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa 

Rachunek zysków i strat w ocenie rentowności przedsiębiorstwa  

Ocena rentowności prowadzonej działalności franczyzowej  

Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19 

Ocena skuteczności procesu sanacyjnego w przywracaniu płynności finansowej 

przedsiębiorstwa  

Wykorzystanie sprawozdania finansowego pro forma w controllingu finansowym 

przedsiębiorstwa  

Ujawnianie informacji niefinansowych związanych z klimatem na przykładzie wybranych 

spółek sektora energetycznego 

Stereotypy a współczesne wymagania wobec księgowych 

Faktoring w zarzadzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa  

Leasing a kredyt bankowy w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstwa 

Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie  

Wpływ wydłużenia terminów spłaty zobowiązań na sytuację finansową przedsiębiorstwa 

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na płynność finansową przedsiębiorstwa  

Ocena sytuacji finansowej lub dochodów, wydatków jednostki samorządu terytorialnego  

 



 

Wybrane tematy prac  magisterskich:  

Determinanty płynności finansowej wybranych spółek giełdowych  

Wielokierunkowa analiza rentowności przedsiębiorstwa 

Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa  

Ocena wpływu strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową 

jednostki gospodarczej  

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny płynności finansowej spółek 

sektora nowych technologii z rynku NewConnect 

Ocena dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, 

Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego,  

Ocena zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego  

Wpływ ulg i zwolnień w podatkach lokalnych na kondycję finansową gminy  

Analiza kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów spółdzielni mieszkaniowej  

Ocena efektów finansowych i niefinansowych stron franczyzy koncepcji działalności 

Skuteczność pomocy publicznej w zapewnieniu ciągłości działania mikroprzedsiębiorstwa w 

czasie pandemii Covid-19  

Controlling jako system wspierający zarządzanie wynikiem działalności na przykładzie 

wybranej jednostki gospodarczej  

Ocena użyteczności metod analizy finansowej w ocenie zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstwa 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez podmioty świadczące usługi finansowo-

księgowe  

Wpływ leasingu zwrotnego na wartość spółek notowanych na GPW w Warszawie 
 

 


