
Lp. Autor tematu Propozycja tematu Uwagi
1. dr Anna Sworowska - Baranowska System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie obrotu nieruchomościami 
2. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na wybranym przykładzie
3. dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi w Polsce
4. dr Małgorzata Blaszke Ekologiczne aspekty zarządzania nieruchomościami na wybranym przykładzie
5. dr Małgorzata Blaszke Spółdzielnie mieszkaniowe jako zarządcy nieruchomości
6. dr Małgorzata Blaszke Metodyka wyceny plantacji kultur wieloletnich
7. dr Małgorzata Blaszke Metodyka wyceny nieruchomości rolnych
8. dr Małgorzata Blaszke Ewidencja gruntów i budynków jako źródło informacji o nieruchomościach 
9. dr Monika Śpiewak-Szyjka Nieruchomość jako przedmiot zarządzania
10. dr Monika Śpiewak-Szyjka Zarzadzanie zasobem mieszkaniowym spółdzielni mieszkaniowej XY 
11. dr Monika Śpiewak-Szyjka Specyfika gospodarowania nieruchomościami komunalnymi gminy XY
12. dr Anna Oleńczuk-Paszel Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa na rynku nieruchomości
13. dr Anna Oleńczuk-Paszel Prawo użytkowania wieczystego jako przedmiot wyceny
14. dr Anna Oleńczuk-Paszel Rola wybranych źródeł informacji o nieruchomościach w wycenie nieruchomości
15. dr Anna Oleńczuk-Paszel Formy gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
16. dr Anna Oleńczuk-Paszel Zarządzanie nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej
17. dr Anna Oleńczuk-Paszel Spółdzielnia mieszkaniowa jako podmiot zarządzania nieruchomościami

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

19. dr Aneta Zaremba Wybrane aspekty zarządzania wspólnotą mieszkaniową na przykładzie ….............
20. dr Aneta Zaremba Zarzadzanie procesem inwestycyjnym na przykładzie wybranej inwestycji dotyczącej nieruchomości komercyjnej 
21. dr Aneta Zaremba Specyfika zarzadzania nieruchomością biurową  na przykładzie…...
22. dr Aneta Zaremba Marketing jako element zarzadzania nieruchomością handlową na przykładzie…....
23. dr Aneta Zaremba Wybrane aspekty zarzadzania obiektami wielkopowierzchniowymi w świetle europejskiej normy na 
24. dr Aneta Zaremba Znaczenie najmu dla funkcjonowania obiektu komercyjnego na przykładzie…..

25. dr hab. Maciej Nowak
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania nieruchomościami na przykładzie 
gminy…

26. Karolina Ertmańska Specyfika marketingu usług profesjonalnych na przykładzie zarządzania nieruchomościami 
27. Anna Czarny Wpływ sytuacji kryzysowych (np. pandemia) na rynek nieruchomości
28. Anna Czarny Wartość nieruchomości jako przedmiot zabezpieczenia wierzytelności banku
29. Anna Czarny Ocena sytuacji finansowej wybranej wspólnoty mieszkaniowej 
30. dr Rafał Mazur Analiza działań marketingowych na rynku nieruchomości na przykładzie wybranego miasta
31. dr Arkadiusz Malkowski Zasób mieszkaniowy gminy jako czynnik budujący jej konkurencyjność
32. dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT Nieruchomość jako produkt marketingowy na wybranym przykładzie
33. dr hab. Joanna Hernik, prof. ZUT Determinanty polityki cenowej na rynku nieruchomości 
34. dr hab. prof. ZUT  Janusz Myszczyszyn Analiza kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych branży deweloperskiej 
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