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Obszary zainteresowań badawczych: finanse instytucji
rządowych i samorządowych, polityka monetarna, budżet
zadaniowy. Autorka wielu artykułów naukowych, monografii i
opracowań zwartych z zakresu finansów publicznych.
W latach 1994‐2002 dziekan i prodziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania US. W latach 2002‐2005 Radna
Rady Miasta Szczecina, od 10.2005 do 01.2006 r. Minister
Finansów RP, następnie jako sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w latach 2006‐2007, odpowiedzialna
za reformę finansów publicznych – wdrażanie budżetu
zadaniowego. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów
i Bankowości – kadencja 2016‐2019, członek Komitetu Nauk o
Finansach Polskiej Akademiki Nauk.
Tematyka prac licencjackich i magisterskich:
I. Prace dotyczące gospodarki finansowej w edukacji, kulturze, ochronie
zdrowia, pomocy społecznej
II. Prace dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego
III. Prace z zakresu Funduszy UE
IV. Prace dotyczące nowoczesnych metod planowania i kontroli – m.in. budżet
zadaniowy, planowanie strategiczne, planowanie budżetowe
V. Prace dotyczące podatków jako źródła dochodów budżetu państwa i
budżetów jednostek samorządu terytorialnego
VI. Prace dotyczące polityki monetarnej banków centralnych i instrumentów
polityki pieniężnej
Przykładowe tematy prac:
1. Badanie zmian z poziomie i strukturze oszczędności i wydatków
gospodarstw domowych w latach ….
2. Ewolucja profilu klienta bankowości elektronicznej w kontekście
świadomości ekonomicznej oraz finansowej polskich gospodarstw
domowych
3. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z
funduszy europejskich w latach ……., a konkurencyjność MSP
4. Leasing jako forma finansowania rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce w latach …..
5. Ocena strategii rozwoju miasta Szczecin oraz wydatków wspierających
rozwój gospodarczy w latach ……
6. Analiza i ocena finansowania zadań oświatowych w jednostkach samorządu
terytorialnego na przykładzie Gminy Goleniów w latach …..
7. Analiza i ocena funkcjonowania Szpitala Wielospecjalistycznego imienia
doktora Ludwika Błażka w Inowrocławiu w świetle zmian w przychodach i
kosztach Narodowego Funduszu Zdrowia w latach ……

