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Seminarium dyplomowe na kierunku Ekonomia Społeczna (stacjonarna) ma profil 

gospodarczy, społeczny i finansowy. Usytuowane jest w tematyce zarówno  lokalnej, 

krajowej, regionalnej jak i międzynarodowej. Stanowi  metodę nauczania opartą na  

czynnym uczestnictwie studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień 

poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci 

prezentacji, referatu czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w 

dyskusji nad danym zagadnieniem, wykazując się posiadaną wiedzą. Już na  tym etapie 

w dużej mierze krystalizuje się problematyka badawcza przyszłych prac dyplomowych. 

 

Dobór tematów prac magisterskich  dokonywany jest  we współpracy z 

seminarzystami,  z uwzględnieniem przede wszystkim kierunku studiów  i  

prowadzonych specjalności, zainteresowań badawczych studenta. 

 

. Kierunek: Ekonomia Społeczna – II stopień studiów ( studia magisterskie) 

                     
1. Przedsiębiorstwo społeczne jako szczególny podmiot ekonomii społecznej. 

Pozostałe  podmioty ekonomii społecznej i ich organizacja, finansowanie i 
funkcjonowanie, tj.: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne,  spółdzielnie 
pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, itp.  Przedsiębiorczość  a 
przedsiębiorczość społeczna. Przykładowe tematy: 

 Organizacyjno-finansowe aspekty   funkcjonowania  przedsiębiorstwa 

społecznego na przykładzie przedsiębiorstwa X – w świetle badań. 
 Funkcjonowanie spółdzielni inwalidów w Polsce na tle rozwiązań w 

wybranych krajach Unii Europejskiej. 
 Kluby i centra  integracji społecznej Polsce, ich cele, funkcje - w świetle 

badań.   
 Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych. Wolontariat  w wybranych 

fundacjach. 
 

2. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej, główne obszary: 
 

 Współpraca wybranych podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami 
samorządu terytorialnego ( formy współpracy, konkretne projekty). 

 Działalność Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - w wybranych 
regionach Polski. 

 Marketing w przedsiębiorstwach społecznych oraz jego narzędzia. 
 Społeczna odpowiedzialność biznesu na wybranych przykładach. 
 Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych. 

 

 

3. Główne kwestie społeczne XXI wieku oraz ich złożoność i implikacje 

ekonomiczne. 

 Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz polityka  przeciwdziałania. 

 Źródła  światowego ubóstwa oraz metody walki  z nim  na przykładzie 

wybranych organizacji  międzynarodowych. 

 Problem zatrudnienia i bezrobocia osób z niepełnosprawnościami. 

 Problem biedy wśród  dzieci w Polsce, skala oraz kierunki zmian po 2004 

roku. 

 



4.  Pozostała tematyka z obszaru ekonomii społecznej,  szczególnie 

uwzględniająca aktualne   uwarunkowania gospodarcze i społeczne. 

 Podatkowe uwarunkowania rozwoju sektora ekonomii społecznej. 

 Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej w okresie pandemii. 

 Wybrane aspekty oddziaływania inflacji  na funkcjonowanie sektora ekonomii 

społecznej. 

 Podmioty ekonomii społecznej a kwestie imigrantów z Ukrainy. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


