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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, aktywności 

zawodowych:  

jest specjalistką z zakresu rynków kapitałowych, giełdy papierów 

wartościowych, finansów, analiz ekonomiczno-finansowych, metod 

ilościowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: 

aplikacji metod ilościowych na rynku kapitałowym, metodach 

inwestowania na giełdzie, analizie fundamentalnej (w tym kierunki jej 

wykorzystania), zarządzaniu ryzykiem, analizach ekonomiczno-

finansowych, zarządzaniu przedsiębiorstwem, wycenach wartości przedsiębiorstw oraz badań 

regionalnych (np. badanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego JST). 

Autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami oraz aplikacji metod 

ilościowych w finansach i ekonomii. Pełniła funkcję eksperta w Komisji Ewaluacji Jednostek 

Naukowych (2016-2017). Od 2005 roku pełni funkcję Koordynatora Szkoły Giełdowej w 

Szczecinie. Współpraca nawiązana między Uniwersytetem Szczecińskim a Fundacją Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie w dotycząca kursów i szkoleń z zakresu inwestowania 

na giełdzie papierów wartościowych. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych m.in. 

MBA i szkoleń dla praktyków m.in. szkolenie z zakresu oceny ryzyka i analizy finansowej dla 

pracowników Najwyższej Izby Kontroli, szkolenie z zakresu analizy fundamentalnej i oceny 

ryzyka funkcjonowania spółki po wejściu spółki na giełdę dla Koncernu Energetycznego 

EnergiaPro. W latach 2004, 2005, 2008 członek zespołu opracowującego metodologię i 

metodykę pomiaru realizacji Strategii Rozwoju Szczecina. Projekt realizowany na zlecenie 

Urzędu Miasta Szczecin. Kierownik projektu pn.: „Analiza migracji i prognoza demograficzna 

dla Szczecina do roku 2050”, zlecający UM w Szczecinie Biuro Strategii Miasta, 2018. Główny 

wykonawca projektu: pn. Raport z badania kompetencji językowych Szczecina – zlecający UM 

w Szczecinie Biuro Strategii Miasta, 2017 r. Kierownik grantu NCN nt.: „Metodologia oceny 

siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych)”. 

 

Tematyka prac magisterskich i licencjackich: 

I. Prace z zakresu rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych, w tym m. in.: 

analiza rynków kapitałowych, rynków finansowych, metody gry na giełdzie (analiza 

techniczna, analiza fundamentalna, analiza portfelowa), ocena kondycji ekonomiczno-

finansowej firmy, analiza zagrożenia bankructwem, metody inżynierii finansowej, zarządzanie 

ryzykiem 

II. Prace zakresu finansów publicznych i samorządowych, w tym m. in.: analiza dochodów 

i wydatków jednostek samorządu terytorialnego, ocena kondycji ekonomiczno-finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego, planowanie budżetowe, budżet zadaniowy 

III. Prace pozostałe, w tym m. in.: wykorzystanie metod ilościowych w analizach finansowych 

w przedsiębiorstwie i jednostkach samorządu terytorialnego analiza wielowymiarowa do 

zagadnień klasyfikacji, wycena wartości przedsiębiorstw. 


