
Lp. Autor tematu Propozycja tematu
1. dr Wojciech Zbaraszewski Wycena parku ... metodą wyceny warunkowej

2. dr Rafał Mazur Wpływ działań marketingowych na wartość nieruchomości na przykładzie miasta ….

3. dr Anna Czarny Ocena sytuacji finansowej wybranej gminy jako wyznacznik wartości nieruchomości

4. dr Anna Czarny Wpływ pandemii/sytuacji gospodarczej na wartość nieruchomości w wybranej miejscowości/gminie

5. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Polityka monetarna jako czynnik wpływający na rynek nieruchomości mieszkaniowych

6. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Inwestycje na rynku nieruchomości i ich determinanty

7. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wpływ koniunktury gospodarczej na wycenę nieruchomości mieszkalnych w Polsce w latach…. 

8. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Gospodarstwa domowe na rynku nieruchomości ……. - przyczyny i skutki

9. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wpływ koniunktury gospodarczej na wycenę nieruchomości komercyjnych w kraju w latach…..

10. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Determinanty zmienności cen nieruchomości mieszkalnych  Polsce w latach…….

11. dr Beata Będzik Czynniki cenotwórcze na rynku nieruchomości w Polsce/UE/ w wybranym kraju w latach …

12. dr Beata Będzik Determinanty cen nieruchomości rolnych w Polsce w latach...

13. dr Beata Będzik Tendencje rozwoju rynku nieruchomości w Polsce w latach …

14. dr Bożena Nadolna Ocena zakresu ujawnień informacji  o działaniach prospołecznych w rocznym raporcie  giełdowej spółki developerskiej

15. dr Anna Oleńczuk-Paszel Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - stan i perspektywy

16. dr Anna Oleńczuk-Paszel Prawo użytkowania wieczystego jako przedmiot wyceny

17. dr Anna Oleńczuk-Paszel Lokalny rynek nieruchomości mieszkaniowych - stan i uwarunkowania rozwoju

18. dr Aneta Zaremba Atrybuty atrakcyjności lokali mieszkalnych na wybranym rynku nieruchomości  w latach……

19. dr Aneta Zaremba Pierwotny i wtórny rynek lokali mieszkalnych w wybranej gminie/gminach w latach……

20. dr Aneta Zaremba Wybrane źródła i systemy informacji o nieruchomościach i ich rola w obrocie nieruchomościami

21. dr Aneta Zaremba Skuteczność wybranych narzędzi w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami na przykładzie województwa  zachodniopomorskiego w latach ….......

22. dr Aneta Zaremba Rynek nieruchomości gruntowych w wybranych gminach pasa nadmorskiego w latach…..

23. dr Aneta Zaremba Rynek ziemi rolniczej w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach…… na przykładzie…..........

24. dr Aneta Zaremba Ocena efektywności gospodarowania zasobem nieruchomości rolnych  Skarbu Państwa na przykładzie ………………… w latach ………………

25. dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT Ekonomiczne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią w gminie na przykładzie….

26. dr Małgorzata Blaszke Metodyka wyceny nieruchomości rolnych na wybranym przykładzie

27. dr Małgorzata Blaszke Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich na wybranym przykładzie
28. dr Małgorzata Blaszke Ocena zmian na rynku nieruchomości leśnych i rolnych 

29. dr Małgorzata Blaszke Przesłanki i skutki wyłączania gruntów rolnych z produkcji z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne 

30. dr Małgorzata Blaszke Zmiany na rynku nieruchomości mieszkalnych w okresie pandemii COVID-19

31. dr Małgorzata Blaszke Udział i znaczenie podatków lokalnych w budżecie wybranej gminy

32. dr Małgorzata Blaszke Cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako podmioty na rynku nieruchomości w Polsce

33. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Szybkość obrotu nieruchomościami w zależności od ich wartości

34. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Specyfika obrotu nieruchomościami o specjalnej charakterystyce 

35. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Konkurencja rynków mieszkań spółdzielczych i mieszkań komunalnych 

36. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Preferencje lokalizacyjne mieszkań na rynku pierwotnym

37. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Specyfika najmu lokali użytkowych w galeriach handlowych

38. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego - problemy ekonomiczne i organizacyjne

39. dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT Ocena ilościowa popytu na nieruchomości turystyczne w wybranym regionie Polski

40. dr Maciej Oesterreich Statystyczna analiza rynku mieszkaniowego w mieście ... w latach …

41. dr Maciej Oesterreich Modelowanie rynku nieruchomości w mieście ... w latach …

42. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach ....

43. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Rynek nieruchomości mieszkaniowych a jakość życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 

44. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Przestrzenno-czasowa ocena rynku nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu regionalnym

45. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Wybrane metody taksonomiczne w analizie obrotu lokalami mieszkalnymi w ujęciu wojewódzkim

46. dr Aneta Becker Ocena preferencji nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie

47. dr Aneta Becker Wielokryterialna analiza ofert na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie

48. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Statystyczna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranej jednostce terytorialnej (województwo, miasto, gmina)

49. dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach wybranych zjawisk na rynku nieruchomości
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