
1 

 

Michał Brzeziński 

mbrzezinski@wne.uw.edu.pl 

 

Informacje dla uczestników seminarium licencjackiego 

„Sex, drugs & rock’n’roll – mikroekonomia zachowań ludzkich” 

 

1. Temat pracy 

 

W ramach naszego seminarium powstają prace, które mieszczą się w ramach tzw. imperiali-

zmu ekonomii, który jest zjawiskiem polegającym na rozszerzeniu pola badawczego ekono-

mii na inne nauki (społeczne, humanistyczne a czasem nawet ścisłe). W ostatnich dekadach 

ekonomiści zaczęli z powodzeniem wykorzystywać swoje narzędzia teoretyczne (zwłaszcza 

modele mikroekonomiczne) oraz metody ekonometryczne do analizy problemów poprzednio 

należących wyłącznie do psychologii, socjologii, prawa, nauk politycznych, medycznych, 

kryminologii, antropologii i innych dyscyplin. Proces imperializmu ekonomii, jego znaczenie, 

przyczyny i przykłady są dobrze opisane w pracy: 

 
E. P. Lazear (2000), "Economic Imperialism", The Quarterly Journal of Economics, vol. 115(1), s. 99-146.  

 

(Po kliknięciu w powyższy link możemy przeczytać pełną wersję artykułu Lazeara). Na po-

wyższy artykuł lub podobny powinno się powołać we wstępie pracy, tłumacząc, że praca po-

wstała w ramach „imperializmu ekonomii”. 

 

W zakres tematów, które mogą być przedmiotem pracy wchodzą między innymi następujące 

problemy: 

1. Uzależnienie od narkotyków, regulacja rynku narkotyków; 

2. Przestępczość 

3. Małżeństwa i rozwody 

4. Pornografia 

5. Prostytucja 

6. Samobójstwa 

7. Religia 

8. Wspomagana rozrodczość (np. zapłodnienie in vitro) 

9. Aborcja 

10. Sport 

11. Hazard 

12. Muzyka, książki, kultura 

13. Terroryzm 

14. Otyłość 

15. Ekonomia telewizji i gazet 

16. Szczęście, zadowolenie ż życia,  

17. (Subiektywnie oceniane własne) zdrowie  

18. Nierówności, ubóstwo 

19. Zagadnienia polityczne: głosowanie w wyborach, wpływ mediów na procesy poli-

tyczne, itp. 

 

Możliwe jest także oczywiście poruszenie innych zagadnień zaproponowanych przez osobę 

piszącą licencjat. 

 

 

mailto:mbrzezinski@wne.uw.edu.pl
http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/ecop137/lazear-2000.pdf
http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/ecop137/lazear-2000.pdf
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2. Zalecenia odnośnie prac licencjackich 

 

Należy przeczytać dokładnie informacje dotyczące procesu dyplomowania i zaleceń odnośnie 

prac dyplomowych na stronie WNE: 

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/prace-dyplomowe/ 

 

Najważniejsze (wg mnie) informacje z powyższej strony: 

 

Prace licencjackie i magisterskie mogą mieć postać tradycyjną lub formę artykułu nauko-

wego. 

 

Praca dyplomowa broniona na kierunku prowadzonym w języku polskim może być napisana 

w języku polskim lub angielskim.  

 

Praca dyplomowa może wykorzystywać fragmenty prac zaliczeniowych z innych przed-

miotów z toku studiów, muszą być one jednak rozszerzone pod nadzorem promotora. Student 

zamieszcza stosowne oświadczenie w pracy o wykorzystaniu fragmentów pracy zaliczeniowej 

oraz wkładzie w ich powstanie (oświadczenie jak przy pracy pisanej przez dwoje studentów). 

 

 
Wymagania odnośnie prac dyplomowych, przygotowanych w tradycyjnej formule. 

 Prace licencjackie Prace magisterskie 

1. muszą mieć jasno określony cel badaw-

czy oraz mogą zawierać hipotezę ba-

dawczą, 

2. muszą wykorzystywać aktualną literatu-

rę naukową krajową lub zagraniczną, 

3. muszą wykazywać przygotowanie dy-

plomanta do prowadzenia badań nau-

kowych, 

4. muszą wykorzystywać instrumentarium 

badawcze prezentowane podczas stu-

diów lub wykraczające poza program, 

5. mogą mieć formę pogłębionego refera-

tu (o charakterze opisowym), opraco-

wanego na podstawie literatury lub 

stanowić prezentację badania własne-

go, przy czym, jeśli praca oparta jest na 

literaturze przedmiotu, od autora ocze-

kuje się samodzielności konstrukcji i 

sposobu interpretacji przedstawionego 

materiału, 

6. w przypadku pracy tradycyjnej, powin-

ny mieć objętość do ok. 50 stron stan-

dardowego maszynopisu (100 tys. zna-

ków ze spacjami). 

1. muszą zawierać hipotezę badawczą i 

mieć jasno określony cel badawczy, 

2. muszą wykorzystywać aktualną literatu-

rę naukową zagraniczną, w odniesieniu 

do teorii, metody, jak i wyników empi-

rycznych, 

3. muszą wykazywać umiejętność samo-

dzielnego prowadzenia badań nauko-

wych przez dyplomanta, 

4. muszą wykorzystywać instrumentarium 

badawcze prezentowane podczas stu-

diów lub wykraczające poza program, 

5. muszą stanowić prezentację badania 

własnego, 

6. w przypadku pracy tradycyjnej, powinny 

mieć objętość do ok. 80 stron standar-

dowego maszynopisu (160 tys.  

 

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/prace-dyplomowe/
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Dodatkowo, wszystkie prace dyplomowe muszą spełniać wymogi formalne, określone 

w  załączniku B oraz załączniku D do Uchwały. 

Prace dyplomowe oceniane są przez promotora i recenzenta (recenzentów) w oparciu o punkta-

cję z formularza recenzji, określonego dla prac licencjackich i magisterskich w załączniku A. 

 

Zatem, po pierwsze, można napisać pracę opisową, której celem jest analiza i synteza istnie-

jącej literatury ekonomicznej na wybrany temat. Taka praca jest przeglądem literatury na da-

ny temat, który może odpowiadać np. na następujące pytania badawcze: 

1) Czy w danej sprawie występuje w ekonomii zgoda co do preferowanego rozwiąza-

nia problemu? Jeżeli nie, to dlaczego? 

2) Czy w danej dziedzinie badań teoretycznych albo empirycznych nastąpił postęp, 

tzn. czy lepiej wyjaśniamy danej zjawisko niż to było wcześniej? 

3) Jakie są główne problemy istniejącej literatury, które ograniczają możliwości wy-

jaśnienia danego zjawiska? 

Po drugie, praca może być samodzielnym badaniem empirycznym, które będzie wykorzysty-

wało najbardziej podstawowe metody statystyczne i ekonometryczne. Praca taka może być 

niezależnym badaniem wykorzystującym całkiem „nowe” dane albo metody empiryczne albo 

„replikacją” istniejącego badania, które sprawdza poprawność przeprowadzonego badania 

wykorzystując inny program statystyczny albo nieco inne dane (np. dłuższe szeregi czasowe 

albo inną grupę krajów).  

 
3. Przykładowe prace napisane w ostatnich latach na tym seminarium (wyróżnione prace są 

podlinkowane) 

 

1. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DETERMINANTY WYSTĘPOWANIA TERRORYZMU 

2. Socjoekonomiczne determinanty nadwagi i otyłości w Polsce 

3. Ekonomia religii. Sobór Watykański II w świetle teorii ekonomicznych 

4. Samobójstwo jako racjonalna decyzja. Przegląd teorii i badań empirycznych 

5. Alokacja dóbr w gospodarstwie domowym. Teoria i badanie ankietowe dla Polski 

6. Wymiary polskiej kultury ekonomicznej 

7. Czy opłaca się być pracownikiem seksualnym? Ekonomiczna próba wyjaśnienia wysokich 

płac na rynku prostytucji 

8. Legalizacja aborcji a spadek przestępczości. Perspektywa ekonometrii obliczeniowej. 

9. Zmienność krańcowej produktywności pracownika a wysokość wynagrodzenia na przykładzie 

rynku NBA 

10. Abortion, moral hazard and changes in fertility rates, sexual behavior, pregnancy and shotgun 

weddings: insights from the economics of abortion 

11. Determinanty zawierania małżeństw w ujęciu nowej ekonomii małżeństwa 

12. Audiatur et altera pars – prohibicja i inne formy organizacji rynku narkotykowego. 

13. Czy szczęście da się zmierzyć? Bhutańska koncepcja wskaźnika GNH. 

14. Czy bogactwo przynosi szczęście? Przegląd badań empirycznych na temat paradoksu Easterli-

na 

15. Problem dyskryminacji ekonomicznej mniejszości narodowych na Litwie. 

16. Czy opierając się na stereotypach można wygrać mecz tenisowy? Analiza ekonometryczna 

czynników decydujących o wygranej na przykładzie Wimbledonu w latach 2010-2012 

17. Determinanty zażywania narkotyków wśród młodych Polaków 

18. Wpływ pobierania nielegalnych kopii utworów muzycznych na przemysł muzyczny. Przegląd 

teorii i badań empirycznych. 

19. Nadwaga i otyłość jako determinanty szczęścia. Analiza ekonometryczna na przykładzie Pol-

ski. 

https://www.wne.uw.edu.pl/index.php/download_file/view/5518/
https://www.wne.uw.edu.pl/index.php/download_file/view/5505/
https://www.wne.uw.edu.pl/index.php/download_file/view/5519/
https://apd.uw.edu.pl/index.php?page=cert&cert_cid=101319
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-EP-171006.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-EK-171391.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-IE-156356.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-FR-156347.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-FR-193051.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-FR-193051.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-EK-240240.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-EK-240240.pdf
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20. Nadmierna pewność siebie wśród ekonomistów – charakterystyka zjawiska oraz analiza za-

grożeń dla studentów kierunków ekonomicznych. 

21. Determinanty wynagrodzenia oraz wartości rynkowej piłkarzy 

22. Analiza ekonomiczna problemu spadającej dzietności w Polsce i innych krajach OECD 

Determinanty głosowania Polaków w wyborach parlamentarnych w roku 2015 - analiza eko-

nomiczna 

23. Czy małżeństwo w Polsce się opłaca? Analiza premii małżeńskiej 

24. Wpływ programu 500+ na ubóstwo w rodzinach wielodzietnych 

 

 

4. Terminy 

 

W trosce o terminowe ukończenie pracy proponuję następujący harmonogram prac: 

1) Do końca listopada br. – ostateczny wybór tematu pracy i jej rodzaju (opiso-

wa/empiryczna) 

2) Do końca grudnia br. – przedstawienie konspektu pracy (tytuł, spis treści, cel pracy, 

podstawowa bibliografia, harmonogram realizacji) 

3) Styczeń – kwiecień następnego roku – zaprezentowanie idei pracy na seminarium i 

ewentualne przesyłanie do mnie fragmentów pisanej pracy 

4) Koniec maja następnego roku – przesłanie do mnie całości pracy (jeżeli Państwo chcą 

się bronić w terminie czerwcowym). Ewentualnie – koniec lipca następnego roku, je-

żeli chcą Państwo bronić się we wrześniu. 

 

 

5. Gdzie szukać literatury i informacji pomocnych w wyborze tematu? 

 

Największa baza artykułów ekonomicznych: http://ideas.repec.org/search.html 

Warto również szukać materiałów poprzez Google Scholar. 

Część dostępna jest za darmo – do innych można mieć dostęp przez bazy czasopism elektro-

nicznych BUW. 

 

 

6. Inne informacje 

 

Informacje dotyczące formy i celu pracy licencjackiej można znaleźć na stronie Wydziału – 

menu „Dla studentów/Prace dyplomowe/”. Proszę koniecznie przeczytać wszystkie odnośniki 

a w szczególności „Wymagania …”, „Zalecenia ogólne”, „Ocenianie prac”, „Zasady pisania 

prac”. 

 

Ciekawe wskazówki dla piszących prace magisterskie można znaleźć na stronie prof. Żylicza: 

http://coin.wne.uw.edu.pl/tzylicz/WSKAZ-MG.pdf 

Trzeba jednak pamiętać, że prace licencjackie w odróżnieniu od magisterskich nie muszą 

mieć tezy czy hipotezy, którą weryfikujemy – wystarczy, że praca ma sformułowany cel. 

 

 

http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-EP-230842.pdf
http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/teaching/sdr/2400-LIC-EP-230842.pdf
http://ideas.repec.org/search.html
http://coin.wne.uw.edu.pl/tzylicz/WSKAZ-MG.pdf

