
Lp. Autor tematu Propozycja tematu
1. dr Zbigniew Mazur Organizacja działu księgowości w systemie pracy zdalnej na przykładzie przedsiębiorstwa ….

2. dr Zbigniew Mazur Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową przedsiębiorstw branży hotelarskiej na przykładzie....

3. dr inż. Beata Szczecińska Ocena kosztów własnych wybranego przedsiębiorstwa

4. dr Wojciech Zbaraszewski Ocena sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa ….

5. dr Wojciech Zbaraszewski Finansowanie ochrony środowiska w gminie ….

6. dr Dawid Dawidowicz Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ w latach …....

7. dr Dawid Dawidowicz Ocena budżetu gminy XYZ w latach …...

8. dr Anna Czarny Wpływ obciążeń podatkowych na wynik finansowy wybranego przedsiębiorstwa w latach …

9. dr Anna Czarny Dochody wybranej jednostki samorządu terytorialnego w latach …

10. dr Anna Czarny Wydatki wybranej jednostki samorządu terytorialnego w latach …

11. dr Anna Czarny Ocena poziomu zadłużenia jako wyznacznika stabilności finansowej wybranej spółki giełdowej

12. dr Anna Czarny Ocena finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim

13. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć rozwojowych na przykładzie przedsiębiorstwa ….

14. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w odniesieniu do efektywności gospodarowania na przykładzie …..

15. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie ….

16. dr Karolina Ertmańska Specyfika marketingu usług profesjonalnych na przykładzie biur rachunkowych

17. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa w latach…..

18. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Zadłużenie osób młodych w Polsce w latach…… - stan i przyczyny.

19. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Dochody i wydatki mieszkańców miast i wsi w Polsce  w latach ….  i ich uwarunkowania. 

20. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Determinanty zmian sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce w latach…..

21. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wydatki wybranej jednostki samorządu terytorialnego w latach…..  i ich uwarunkowania

22. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Ocena sytuacji finansowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego w  latach…..

23. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw w Polsce pod wpływem pandemii Covid-19

24. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wykorzystanie dochodów budżetowych do realizacji zadań inwestycyjnych w  jednostce samorządu terytorialnego

25. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wydatki na działalność innowacyjną w wybranym kraju UE w latach…. i ich efekty.

26. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora… w latach….. .

27. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Alternatywne źródła finansowania w działalności przedsiębiorstw ……. w latach….. .

28. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Venture capital i aniołowie biznesu jako dostawcy kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw

29. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Postawy przedsiębiorcze studentów i absolwentów studiów specjalności rachunkowość  w świetle determinant ekonomicznych i psychologicznych  

30. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Identyfikacja i próba oceny ponoszonych ryzyk  w ramach wybranych przedsięwzięć publiczno-prywatnych  

31. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Ocena dotychczasowej współpracy sektora publicznego i prywatnego w ramach przedsięwzięć publiczno-prywatnych (PPP) na wybranych przykładach

32. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Uwarunkowania i ocena funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych z perspektywy MŚP województwa zachodniopomorskiego   

33. dr Sylwia Gołąb Ocena dofinansowania dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na przykładzie powiatu …

34. dr Sylwia Gołąb Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na przykładzie …

35. dr Sylwia Gołąb Ocena efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach …

36. dr Błażej Suproń Wykorzystanie analizy porównawczej do oceny sprawozdań finansowych wybranych podmiotów sektora transportu drogowego w latach ….

37. dr Błażej Suproń Ocena sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw polskiego sektora Transport-Spedycja-Logistyka w latach 2010-2019

38. dr Błażej Suproń Koszty działalności przedsiębiorstw transportowych na przykładzie wybranych podmiotów

39. dr Błażej Suproń Porównanie organizacji rachunkowości w wybranych przedsiębiorstwach transportowych

40. dr Błażej Suproń Optymalizacja kosztów działalności przedsiębiorstwa transportowego na wybranym przykładzie

41. dr Iwona Majchrzak Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych w jednostkach gospodarczych

42. dr Iwona Majchrzak Rachunek kosztów jako podstawa zarządzania przedsiębiorstwem ….

43. dr Iwona Majchrzak Wykorzystanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie …

44. dr Iwona Majchrzak Wykorzystanie analizy kosztów jako podstawy zarządzania jednostką gospodarczą

45. dr Iwona Majchrzak Kalkulacja kosztów jako podstawa podejmowania decyzji zarządczych

46. dr Iwona Majchrzak Identyfikacja i ewidencja kosztów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach branży …

47. dr Iwona Majchrzak Zakres ujawnień środowiskowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw sektora ….

48. dr Iwona Majchrzak Bilansowe i podatkowe aspekty rachunkowości

49. dr Bożena Nadolna Ocena rentowności wybranych spółek giełdowych branży informatycznej

50. dr Bożena Nadolna Ocena źródeł finansowania i kierunków wydatkowania środków  na przykładzie sprawozdania merytorycznego wybranej fundacji

51. dr Bożena Nadolna Sprawozdawczość niefinansowa organizacji pozarządowych na przykładzie wybranego stowarzyszenia

52. dr Bożena Nadolna Rachunek zysków i strat jako podstawa do oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa

53. dr Bożena Nadolna Ocena gospodarowania funduszami własnymi na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej

54. dr Bożena Nadolna Polityka rachunkowości w wybranej spółce giełdowej branży spożywczej

55. dr Małgorzata Blaszke Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej na wybranym przykładzie

56. dr Wojciech Lewicki Źródła finansowania działalności startupowej w województwie zachodniopomorskim

57. dr Wojciech Lewicki Ocena dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego

58. dr Wojciech Lewicki Wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw z sektora OZE w Polsce

59. dr Wojciech Lewicki Ocena efektywności ekonomicznej funkcjonowania funduszy oszczędnościowych w Polsce 

60. dr Wojciech Lewicki Ocena instrumentów finansowych wspierających rozwój MŚP  w Polsce

61. dr Wojciech Lewicki Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej w Polsce

62. dr Wojciech Lewicki Wpływ ograniczeń związanych z wprowadzeniem pandemii COVID-19 na płynność finansową przedsiębiorstw wybranej branży

63. dr Wojciech Lewicki Ocena sytuacji finansowej i potencjału rozwojowego Miasta Szczecin

64. dr Wojciech Lewicki Ocena płynności finansowej spółki z sektora energetycznego

65. dr Wojciech Lewicki Ocena wpływu stref ekonomicznych na kształtowanie się procesu przedsiębiorczego w województwie zachodniopomorskim

66. dr Wojciech Lewicki Ocena  rentowności finansowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Szczecinie

67. dr Wojciech Lewicki Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranej fundacji non-profit

68. dr Katarzyna Wawrzyniak Ekonometryczne modelowanie zmiennych finansowych charakteryzujących działalność wybranego przedsiębiorstwa  

69. dr Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza zmian w strukturze miesięcznych wydatków gospodarstw domowych w Polsce w wybranych latach

70. dr Katarzyna Wawrzyniak Klasyczna i ekonometryczna analiza rentowności w wybranym przedsiębiorstwie

71. dr Katarzyna Wawrzyniak Zastosowanie metod statystycznych do oceny sytuacji finansowej w wybranym przedsiębiorstwie w wybranych latach.  

72. dr Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza struktury i dynamiki miesięcznych kosztów utrzymania w gospodarstwach domowych w Polsce w wybranych latach

73. dr Maciej Oesterreich Modelowanie i prognozowanie kosztów i przychodów przedsiębiorstwa... w latach …

74. dr Maciej Oesterreich Badanie struktury budżetu gminy … w latach ...

75. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Metody klasyfikacji w badaniu wydatków w wybranych typach gospodarstw domowych

76. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Efektywność techniczna wydatkowania środków publicznych w szkołach wyższych

77. dr Aneta Becker Wielokryterialne wspomaganie zarządzania ryzykiem gospodarczym w instytucjach finansowych

78. dr Aneta Becker Wielokryterialne wspomaganie wyboru ubezpieczeń na życie

79. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Statystyczna analiza zróżnicowania kondycji finansowej wybranych jednostek terytorialnych 

80. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Ocena struktury i dynamiki budżetu państwa

81. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Ocena dochodów i wydatków wybranej grupy społeczno-ekonomicznej

82. dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT Wykorzystanie wybranych metod ilościowych w ocenie standingu finansowego wybranego przedsiębiorstwa

83. dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT Zastosowanie wybranych metod ilościowych w prognozowaniu upadłości wybranego przedsiębiorstwa
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