
Lp. Autor tematu Propozycja tematu

1. dr Iwona Majchrzak Rachunek kosztów jako podstawa zarządzania kosztami przedsiębiorstw deweloperskich na przykładzie przedsiębiorstwa ….

2. dr Iwona Majchrzak Kalkulacja kosztów usług budowlanych na przykładzie przedsiębiorstwa ...

3. dr Iwona Majchrzak Organizacja systemu rachunkowości jednostek zorientowanych projektowo na przykładzie przedsiębiorstw branży budowlanej

4. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Analiza i perspektywy rozwoju kolejnictwa w kontekście rozbudowy korytarzy transportowych

5. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Analiza kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych branży deweloperskiej 

6. dr Wojciech Zbaraszewski Wycena walorów środowiska ekosystemu Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie

7. dr Rafał Mazur Analiza działań marketingowych na rynku nieruchomości na przykładzie województwa/miasta X

8. dr Anna Czarny Sytuacja finansowa wybranej gminy wyznacznikiem wartości nieruchomości

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

10. dr Monika Śpiewak-Szyjka Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym na rynku nieruchomości

11. dr Monika Śpiewak-Szyjka Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości na przykładzie gminy X

12. dr Monika Śpiewak-Szyjka Specyfika zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi

13. dr Monika Śpiewak-Szyjka Outsourcing w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi

14. dr Monika Śpiewak-Szyjka Specyfika zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie wspólnoty …..

15. dr Anna Oleńczuk-Paszel Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa na rynku nieruchomości

16. dr Anna Oleńczuk-Paszel Formy gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

17. dr Aneta Zaremba Specyfika zarządzanie nieruchomością komercyjną na przykładzie wybranych centrów handlowo-rozrywkowych w Polsce w latach….......... 

18. dr Aneta Zaremba Wybrane aspekty zarządzania wspólnotą mieszkaniową na przykładzie ….............w latach ….

19. dr Aneta Zaremba Zarzadzanie procesem inwestycyjnym na przykładzie wybranej inwestycji dotyczącej nieruchomości komercyjnej 

20. dr Aneta Zaremba Specyfika zarzadzania nieruchomością biurową  na przykładzie…...
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21. dr Aneta Zaremba Marketing jako element zarzadzania nieruchomością handlową na przykładzie…....

22. dr Aneta Zaremba Wybrane aspekty zarzadzania obiektami wielkopowierzchniowymi w świetle europejskiej normy na przykładzie…....

23. dr Aneta Zaremba Znaczenie najmu dla funkcjonowania obiektu komercyjnego na przykładzie…..

24. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe na przykładzie spółdzielni …...

25. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez wspólnoty mieszkaniowe na przykładzie wspólnoty …..

26. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie nieruchomościami przez Agencję Mienia Wojskowego

27. dr Małgorzata Blaszke Spółdzielnie mieszkaniowe jako zarządcy nieruchomości  na przykładzie spółdzielni ….

28. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie obiektami zabytkowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej na przykładzie …...

29. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie pensjonatami nadmorskimi na wybranym przykładzie

30. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie nieruchomościami przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w wybranym nadleśnictwie

31. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie procesem budowlanym na przykładzie inwestycji ….....

32. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstwa X

33. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot zarządzania na przykładzie …....

34. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Zarządzanie nieruchomościami portów i przystani morskich na wybranym przykładzie

35. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Specyfika działalności gospodarczej zarządcy nieruchomości na przykładzie ……

36. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Zarządzanie ofertami w biurze nieruchomości na przykładzie …...

37. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Zarządzanie nieruchomościami na terenach objętych ochroną przyrodniczą  na przykładzie …..

38. dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT Narzędzia polityki przestrzennej w zarządzaniu przestrzenią gminy na przykładzie ….


