
Wykaz przykładowych tematów/ zagadnień / obszarów badawczych na 

seminarium licencjackie i magisterskie z ekonomii 
 

1. Ekonomiczna analiza prawa – zagadnienia podstawowe 

2. Ekonomiczne funkcje prawa 

3. Myślenie ekonomiczne w teorii i filozofii prawa 

4. Ekonomiczna analiza prawa deliktowego 

5. Ekonomiczna analiza prawa karnego 

6. Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego 

7. Ekonomiczna analiza prawa podatkowego 

8. Ekonomiczna analiza prawa a polityka gospodarcza 

9. Efektywność ekonomiczna 

10. Teoria wyboru społecznego 

11. Stosunek prawa do ekonomii 

12. Jurydyzacja ekonomii 

13. Ingerowanie prawa w ekonomię 

14. Instytucja własności 

15. Prawo w biznesie (np. prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, spółki) 

16. Relacja prawnik – ekonomista 

17. Bezrobocie 

18. Fundusze / środki unijne 

19. Unia Europejska, prawo UE, wpływ członkostwa w UE na ceny wybranych 

produktów, euro 

20. Kultura i etyka w zarządzaniu 

21. Własność i wolność w myśli czołowych przedstawicieli libertarianizmu 

22. Państwo a ekonomia (wzajemne relacje) 

23. Polityka a ekonomia 

24. Zasada Pareto 

25. Poglądy ekonomiczne wybranych przedstawicieli (np. Adama Smitha) 

26. Mobbing, wypalenie zawodowe, PTSD, trauma, motywacja 

27. Socjologiczne i ekonomiczne teorie własności 

28. Własność w ujęciu prawnym i ekonomicznym 

29. Wspólny rynek Unii Europejskiej 

30. Domniemanie języka specjalistycznego (ekonomicznego) w interpretacji prawa UE  



31. Sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 

32. Sytuacja ekonomiczna polskich rodzin po wstąpieniu Polski do UE 

33. Polityka społeczna a ekonomia społeczna 

34. Etyka ekonomii 

35. Teorie ekonomiczne wobec wartości 

36. Rola globalizacji we współczesnym świecie – perspektywa ekonomiczna i społeczna 

37. Ekonomia konstytucyjna 

38. Ekonomia feministyczna 

39. Ekonomia a płeć 

40. Macierzyństwo z perspektywy ekonomicznej 

41. Przemoc ekonomiczna 

42. Kryzys ekonomiczny 

43. Kryzys ekonomiczny a prawo administracyjne 

44. Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości 

45. Globalny kryzys ekonomiczny 

46. Modele ekonomiczne w analizie zjawiska przestępczości 

47. Ekonomiczne podejście do przestępczości 

48. Teoria ekonomiczna w prawie karnym 

49. Determinanty przestępczości w Polsce 

50. Wpływ warunków ekonomicznych na poziom przestępczości  

51. Koszty przestępczości 

52. Cywilnoprawne i ekonomiczne aspekty umowy leasingu 

53. Umowy z udziałem konsumentów a swoboda kontraktowania 

54. Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa w prawie cywilnym 

55. Zasady w gospodarce rynkowej 

56. Prawo kontraktów 

57. Determinanty ekonomiczne ochrony zwierząt 

58. Konsument w prawie i w ekonomii 

59. Prawo konsumenckie – perspektywa prawnicza i ekonomiczna 

60. Swoboda działalności gospodarczej w orzecznictwie sądowym 

61. Konsument w globalnej gospodarce 

62. Prawo konsumenckie UE 

63. Pojęcie konsumenta i jego ochrona w prawie i w ekonomii 

64. Racjonalność zachowań konsumenckich 



65. Prawo konsumenckie w prawie prywatnym UE 

66.  Interpretacja spraw podatkowych w orzecznictwie TSUE 

67. Orzecznictwo TSUE z zakresu VAT – metody interpretacji 

68. Czynnik ekonomiczny w procesie integracji europejskiej 

69. Wykładnia europejskiego prawa spółek w orzecznictwie TSUE 

70. Ekonomia i prawo na przykładzie własności intelektualnej 

71. Prawno – ekonomiczne aspekty wybranych problemów socjalnych 

72. Publiczne / prywatne w ekonomii i w prawie 

73. Kodeksy etyczne w procesie gospodarowania 

74. Zaniedbanie ekonomiczne dziecka 

75. Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy 

76. Prawo gospodarcze jako gałąź prawa 

77. Przedsiębiorca w ujęciu prawnym i ekonomicznym 

78. Źródła prawa gospodarczego 

79. Rola zasad w prawie gospodarczym 

80. Rola zasad i norm prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

81. Unia Europejska jako wspólnota ekonomiczna 

82. Wpływ kultury i ekonomii na integrację 

83. Unia ekonomiczna – integracja czy dezintegracja? 

84. Wpływ czynników ekonomicznych na obowiązek alimentacyjny na przykładzie 

wybranych orzeczeń sądowych 

85. Ekonomia praw własności 

86. Teoria wyboru konsumenta i popytu 

87. Wolność i swoboda wypowiedzi w procesie sądowym z punktu widzenia 

ekonomicznej analizy prawa 

88. Ekonomiczna teoria procesu sądowego 

89. Efektywne karanie 

90. Ekonomia narkotyków i przestępczości 

91. Ekonomiczny cel prawa karnego 

92. Ryzyko w ekonomii i w prawie 

93. Ryzyko teorii ekonomii 

94. Ryzyko w działalności gospodarczej 

95. Wykładnia oświadczeń woli i umów 

96. Prawo zamówień publicznych ze stanowiska teorii prawa 



97. Prawo własności intelektualnej ze stanowiska teorii prawa 

98. Rola własności intelektualnej w gospodarce 

99. Instytucjonalna teoria kontraktów 

100. Prawo podmiotowe 

 

 


