
Lp. Autor tematu Propozycja tematu
1. dr Zbigniew Mazur Wpływ pandemii COVID-19 na regionalny wzrost gospodarczy

2. dr Zbigniew Mazur Wpływ pandemii COVID-19 na  stopę bezrobocia w regionie

3. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego regionu na tle gospodarki kraju

4. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT Ocena sytuacji gospodarczej regionu z wykorzystaniem wybranych wskaźników

5. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT Ocena rozwoju regionalnego wybranych krajów UE na podstawie wybranych wskaźników

6. dr Dawid Dawidowicz Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w przedsiębiorstwie

7. dr Dawid Dawidowicz Stosowanie systemu business intelligence w przedsiębiorstwie

8. dr inż. Henryk Marjak Wykorzystanie stochastycznych równań różniczkowych (SDE) w symulacjach cen akcji

9. dr inż. Henryk Marjak Wykorzystanie stochastycznych równań różniczkowych (SDE) w symulacjach stóp procentowych

10. dr inż. Henryk Marjak Wycena opcji europejskich z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

11. dr inż. Andrzej Sobczyk Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej jako element rozwoju lokalnego na przykładzie gminy/miasta/regionu

12. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena konkurencyjności lokalnej gospodarki na przykładzie gminy/miasta/regionu

13. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena wpływu zmian demograficznych na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gminy/miasta/regionu

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

15. dr Karolina Ertmańska Znaczenie analizy rynku w działalności marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie branży …

16. dr Karolina Ertmańska Ocena potrzeb konsumentów na przykładzie branży …

17. dr Arkadiusz Malkowski Ocena wykorzystania  środków Unii Europejskiej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego

18. dr Arkadiusz Malkowski Ocena atrakcyjności inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego 

19. dr Arkadiusz Malkowski Ocena polskiego handlu  zagranicznego w latach 2010-2019

20. dr Arkadiusz Malkowski Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów peryferyjnych

21. dr Piotr Nowaczyk Znaczenie środków z budżetu UE w rozwoju kraju/regionu/gminy lub sektora gospodarki

22. dr Piotr Nowaczyk Ocena wpływu kursu walutowego na kształtowanie bilansu handlowego Polski

23. dr Piotr Nowaczyk Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy na przykładzie wybranego regionu lub sektora gospodarki

24. dr Piotr Nowaczyk Ryzyko wzrostu cen w następstwie działań podjętych przez NBP w dobie pandemii 

25. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Znaczenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw dla wzrostu gospodarczego wybranego kraju - ocena z wykorzystaniem metod ilościowych

26. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw  sektora …... w latach…. . Ujęcie ilościowe 

27. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Uwarunkowania inwestycji spółek giełdowych z sektora wysokich technologii. Ujęcie ilościowe

28. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Ocena innowacyjności Polski na tle UE z wykorzystaniem metod ilościowych

29. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wpływ zmiennej koniunktury na działalność produkcyjną wybranych przedsiębiorstw w latach…. . Ujęcie ilościowe 

30. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Recesja a polityka budżetowa wybranych krajów OECD w świetle badań ilościowych

31. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Oddziaływanie zmiennej koniunktury na zadłużenie wybranego kraju w latach…. . Ujęcie ilościowe 

32. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Konsekwencje pandemii COVID -19 dla sytuacji gospodarczej wybranego sektora. Ujęcie ilościowe 

33. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Determinanty działań przedsiębiorczych młodych osób w świetle badań ilościowych i jakościowych

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

35. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Ocena wpływu własności intelektualnej (otrzymanych patentów)  na innowacyjność wybranych gałęzi przemysłu Polski

36. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Rozwój zrównoważony w kontekście implementacji i wdrażania  systemów zarządzania środowiskowego

37. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Ocena perspektyw rozwoju kolejnictwa w kontekście korytarzy transportowych na przykładzie Nowego Jedwabnego Szlaku 

38. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Zmiany w dochodach i preferencjach polskich gospodarstw domowych po wstąpieniu Polski do Wspólnot Europejskich 

39. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Rola i znaczenie funduszy europejskich na kondycję MŚP ze szczególnym uwzględnieniem Bazy Usług Rozwojowych PARP 

40. dr Sylwia Gołąb Identyfikacja przyczyn bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w latach …

41. dr Sylwia Gołąb Sytuacja zawodowa absolwentów/kobiet/osób niepełnosprawnych na zachodniopomorskim rynku pracy w latach …

42. dr Sylwia Gołąb Sytuacja zawodowa młodzieży na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej w latach …

43. dr Sylwia Gołąb Determinanty wzrostu dochodów kobiet w Polsce uzyskanych z pracy najemnej lub własnego przedsiębiorstwa 

44. dr Sylwia Gołąb Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w latach …... na przykładzie powiatu …

45. dr Sylwia Gołąb Struktura wydatków gospodarstw domowych  na zagospodarowanie czasu wolnego w latach …

46. dr Błażej Suproń Ocena zależności między nakładami na inwestycje w nowe środki transportowe a ich efektami ekonomicznymi na przykładzie wybranych przedsiębiorstw

47. dr Błażej Suproń Statystyczna analiza rynku pracy kierowców zawodowych w Polsce / województwie / regionie w latach…

48. dr Błażej Suproń Wykorzystanie metod ilościowych w optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstwa transportowego na wybranym przykładzie

49. dr Błażej Suproń Wykorzystanie metod predykcyjnych w analizie sektora transportu drogowego w Unii Europejskiej w kolejnej dekadzie

50. dr Błażej Suproń Praktyczne wykorzystanie metody ………. w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym na przykładzie…

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

52. dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT Ocena wpływu funduszy UE na rozwój gospodarczy Polski z wykorzystaniem metod statystycznych 

53. dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT Prognozowanie przemian gospodarczych w Polsce w dobie pandemii COVID-19

54. dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT Ocena rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle badań ankietowych

55. dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT Studium porównawcze wpływu europejskiej polityki spójności na rozwój regionów w Polsce i Niemczech 

56. dr Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza zmian w strukturze bezrobotnych na różnych poziomach agregacji danych w wybranych latach

57. dr Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza sezonowości zmiennych charakteryzujących rynek pracy w wybranym województwie w wybranych latach

58. dr Katarzyna Wawrzyniak Wykorzystanie karty kontrolnej do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranym województwie na tle innych województw

59. dr Katarzyna Wawrzyniak Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej wybranego województwa na tle innych województw z wykorzystaniem miar położenia i zróżnicowania

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

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

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

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

64. dr Maciej Oesterreich Wykorzystanie wybranych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w prognozowaniu brakujących danych w ekonomicznych szeregach czasowych

65. dr Maciej Oesterreich Badanie struktury (i/lub) dynamiki wybranych zjawisk ekonomicznych 

66. dr Maciej Oesterreich Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wybranych zjawisk ekonomicznych

67. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Warunki życia w gospodarstwach domowych w ujęciu regionalnym 

68. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Wykorzystanie badania sondażowego w subiektywnej ocenie poziomu życia 

69. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie wyników liniowego porządkowania obiektów

70. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Ocena kondycji finansowej wybranej branży przedsiębiorstw z wykorzystaniem metod klasyfikacji

71. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Taksonomiczna ocena rynku pracy w gminach wybranego województwa

72. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Przestrzenne zróżnicowanie poziomu kultury w wybranym województwie

73. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Zróżnicowanie powiatów wybranego województwa pod względem ochrony środowiska

74. dr Aneta Becker Ocena rozwoju handlu elektronicznego w Polsce na tle Europy w latach 2015-2020

75. dr Aneta Becker Ocena zróżnicowania potencjału cyfryzacyjnego państw Unii Europejskiej w latach 2015-2020

76. dr Aneta Becker Wykluczenie cyfrowe gospodarstw domowych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej w latach 2015-2020

77. dr Aneta Becker Ocena aktywności kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach 2015-2020

78. dr Aneta Becker Wpływ inwestycji unijnych na terenie Szczecina na poziom życia mieszkańców

79. dr Joanna Perzyńska Statystyczna analiza struktury/dynamiki wybranych zjawisk ekonomicznych 

80. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Statystyczna analiza zjawisk demograficznych w Polsce  (lub innej jednostce terytorialnej)

81. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Wykorzystanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach społeczno-ekonomicznych (rynku pracy, turystyki, poziomu życia itp.)

82. dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT Wykorzystanie wybranych metod ilościowych w badaniu innowacyjności krajów i regionów Unii Europejskiej

83. dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT Wykorzystanie wybranych metod ilościowych w badaniu konkurencyjności krajów i regionów Unii Europejskiej
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