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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, aktywności zawodowych: 

Autorka ponad 150 prac naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych, głównie z 

dyscypliny finanse. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty 

studialne m.in. w Brukseli, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Zrealizowała 

stypendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow Adam Smith Business School 

(2014) oraz IMPAKT Asia, Erasmus Mundus, University of Finance and Economics, Ułan 

Bator, Mongolia (2017, 2018). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-

2023, Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 2020-

2023. Laureatka Zachodniopomorskiego Nobla 2019, Naukowiec 

Roku Uniwersytetu Szczecińskiego 2019. Posiada doświadczenie w 

bankowości pracowała w Kredyt Banku S.A. oraz Raiffeisen Banku 

S.A. Zainteresowania naukowe prof. M.Zioło obejmują  

problematykę szeroko rozumianego finansowania rozwoju 

zrównoważonego, w szczególności: finansów zrównoważonych, 

finansów społecznie odpowiedzialnych, zielonych finansów, 

zielonej bankowości, zrównoważonych rynków finansowych, 

zrównoważonych systemów finansowych, społecznie 

odpowiedzialnych inwestycji, ryzyka ESG, czy blended finance. 

 

Tematyka prac magisterskich i licencjackich: 

I. Prace z zakresu bankowości, w tym m. in.: zrównoważona bankowość, zielona bankowość, 

bankowość społecznie odpowiedzialna, zarządzanie ryzykiem ESG w bankowości, 

innowacyjne produkty i usługi w bankowości, analiza ryzyka kredytowego, rola banków w 

finansowaniu zrównoważonego rozwoju, bankowalność projektów, zrównoważone, zielone 

modele biznesowe w bankowości, współpraca banków z firmami 

II. Prace z zakresu rynku finansowego, w tym m. in.: zrównoważone systemy finansowe, 

zrównoważone rynki finansowe, zrównoważone finansowanie alternatywne, rola rynków i 

systemów finansowych w realizacji celów zrównoważonego rozwoju 

III. Prace zakresu finansów publicznych i samorządowych, w tym m. in.: zrównoważone 

finanse publiczne, budżet publiczny i samorządowy, zarządzanie długiem publicznym, 

partnerstwo publiczno-prywatne, analiza finansowa w JST, współpraca banków z samorządem 

terytorialnym 

IV. Prace pozostałe, w tym m. in.: finanse: zrównoważone, zielone, odpowiedzialne, etyczne, 

ochrony środowiska, karbofinanse, finanse a rynek energii, finansowanie start upów, 

nowoczesne usługi finansowe, innowacje finansowe, finanse a kryzys, wyzwania stojące przed 

finansami, niewypłacalność i bankructwo  


