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Charakterystyka zainteresowań naukowych i aktywności zawodowej: 

Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe wyniesione z wieloletniej pracy w praktyce 

gospodarczej. Zajmowała stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla w spółkach 

kapitałowych: Kierownika Produktu, Kierownika Działu Marketingu, Kierownika Działu 

Sprzedaży, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. 

Planowania i wiele innych. Ma doświadczenie w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym, gdzie 

pracowała na przykład na stanowisku Dziekana Wydziału. Odbyła siedem staży zagranicznych, 

m.in. w Portugalii, w Niemczech, w Finlandii i we Włoszech. Wzięła udział w realizacji szeregu 

projektów, w tym projektów finansowanych ze środków unijnych. Posiada pokaźny dorobek 

naukowy opiewający na około 130 publikacji. Artykuły jej autorstwa opublikowane zostały nie 

tylko w krajach europejskich, ale także poza Europą. Ukazały się – przykładowo – w Meksyku, 

Finlandii, Grecji, Armenii, Serbii i na Litwie. Jest też autorką podręczników dla studentów. 

Wygrała plebiscyt NOBELEK i otrzymała wówczas pierwszą nagrodę przyznaną głosami 

swoich studentów. Aktywnie uczestniczyła w dziesiątkach konferencji międzynarodowych 

i krajowych, a jej wystąpienia były doceniane. Przygotowała opracowania i wykonała liczne 

ekspertyzy dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych. Współpracuje m.in. z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Jest członkiem 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Cyfrowego. 

 

Tematyka prac magisterskich i licencjackich: 
 

I. Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym w szczególności: analiza finansowa, 

ocena kondycji finansowej podmiotu, rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, 

sprawozdawczość finansowa, planowanie finansowe, efektywność gospodarowania zasobami 

przedsiębiorstwa, badanie płynności i rentowności, wybór źródeł finansowania, modelowanie 

i optymalizacja procesów finansowych, budowanie wartości przedsiębiorstwa, metody wyceny, 

rachunek opłacalności projektów inwestycyjnych, metody zabezpieczania się przed ryzykiem, 

podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, przedsiębiorczość, strategie podatkowe, 

zagrożenie upadłością, fuzje i przejęcia, bankowość, kredyty, ubezpieczenia, leasing, faktoring. 
 

II. Prace z zakresu rynku finansowego, w tym w szczególności: inwestycje finansowe, 

instrumenty finansowe, akcje, obligacje, bony skarbowe, weksle, opcje, kontrakty terminowe, 

innowacje finansowe, rynek kapitałowy, analiza fundamentalna, analiza techniczna, analiza 

portfelowa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, dochodowość i ryzyko inwestycji. 
 

III. Prace z zakresu budżetów gospodarstw domowych, w tym w szczególności: dochody, 

wydatki i oszczędności gospodarstw domowych, zasoby finansowe i majątkowe gospodarstw 

domowych, zróżnicowanie poziomu życia, zrównoważony rozwój, nierówności płacowe, 

różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, polityka społeczna, polityka gospodarcza. 
 

IV. Prace pozostałe, w tym m.in.: wartość pieniądza, kształtowanie się kursów walutowych 

i stóp procentowych, inflacja, metody badawcze wykorzystywane w finansach, badania rynku, 

prognozowanie i symulacja w finansach, zastosowania sztucznej inteligencji, finanse osobiste, 

system emerytalny, finanse publiczne, zaburzenia i kryzysy finansowe, badanie koniunktury. 


