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Katedra Ekonomii i Rachunkowości
1. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT  Ocena innowacyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej  z wykorzystaniem metod ilościowych

2. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Oddziaływanie pandemii Covid-19  na zadłużenie wybranego kraju UE w świetle badań ilościowych

3. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Zmienność i struktura wynagrodzeń według zawodów w Polsce w latach ….. w świetle badań ilościowych

4. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Dochody i wydatki państwa w latach ………. ocena struktury i dynamiki zmian

5. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Dochody i wydatki gminy w latach ………. ocena struktury i dynamiki zmian

6. dr Beata Będzik Rola kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy

7. dr Beata Będzik Rola kapitału społecznego w gospodarkach wysokorozwiniętych

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

9. dr Sylwia Gołąb Sytuacja zawodowa absolwentów na zachodniopomorskim rynku pracy w latach …

10. dr Sylwia Gołąb Sytuacja zawodowa kobiet na zachodniopomorskim rynku pracy w latach …

11. dr Sylwia Gołąb Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych na zachodniopomorskim rynku pracy w latach …

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

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

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

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

17. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Ocena współpracy sektora publicznego i prywatnego w ramach przedsięwzięć publiczno-prywatnych (PPP) na przykładzie …......

18. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Wpływ własności intelektualnej   na innowacyjność wybranych gałęzi przemysłu Polski w latach …......

19. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Rozwój zrównoważony w kontekście systemów zarządzania środowiskowego

20. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Zmiany preferencji polskich gospodarstw domowych na podstawie danych statystycznych w latach …...

21. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Wykorzystanie analizy fundamentalnej w badaniu kondycji wybranych spółek akcyjnych 

22. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Wykorzystanie analizy technicznej w badaniu kondycji wybranych spółek akcyjnych 

23. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Aktywne metody walki z bezrobociem na obszarach wiejskich  z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach ….....

24. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Determinanty rozwoju zielonej gospodarki na wybranych przykładach w latach …....

25. dr Marzena Rydzewska Ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ….

26. dr Marzena Rydzewska Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ….

27. dr Marzena Rydzewska Ocena kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie …

28. dr Marzena Rydzewska Ocena kosztów pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie …

29. dr Marzena Rydzewska Ocena kosztów użytkowania środków trwałych w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie …..

30. dr Marzena Rydzewska Ocena efektywności gospodarowania majątkiem w przedsiębiorstwie na przykładzie …..

31. dr Marzena Rydzewska Ocena gospodarki majątkiem obrotowym na podstawie bilansu na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej

32. dr Marzena Rydzewska Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego na przykładzie ….

33. dr Marzena Rydzewska Analiza porównawcza kosztów pracy w przedsiębiorstwach handlowych na przykładzie wybranych podmiotów

34. dr Marzena Rydzewska Wpływ amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie ….

35. dr Marzena Rydzewska Wpływ podatków bezpośrednich na wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie ….

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

37. dr Błażej Suproń Ocena rynku pracy kierowców zawodowych w ….... w latach ….. z wykorzystaniem analizy statystycznej

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

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

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

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu

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

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

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

4. dr Dawid Dawidowicz Metody oceny wyników wybranych funduszy inwestycyjnych

5. dr Dawid Dawidowicz Ocena rynku giełdowego w Polsce w latach 2019-2021

6. dr Dawid Dawidowicz Znaczenie i rola Business Intelligence we współczesnym przedsiębiorstwie 
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7. dr Dawid Dawidowicz Wykorzystanie analizy fundamentalnej i technicznej do oceny wybranych spółek z WIG 20 w latach 2017-2021

8. dr Karolina Ertmańska Znaczenie analizy rynku w działalności marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej branży

9. dr Karolina Ertmańska Ocena potrzeb konsumentów na przykładzie wybranej branży

10. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT Ocena rozwoju regionów z wykorzystaniem wybranych wskaźników

11. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT Ocena regionalnego zróżnicowania Polski

12. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT Ocena  strukturalno- geograficzna wybranych regionów w latach 2016-2021

13. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena efektywności wykorzystania środków z funduszy UE na przykładzie gminy ….....

14. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena pozycji konkurencyjnej gminy ….....

15. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena źródeł finansowania inwestycji w gminie ….......

16. dr inż. Andrzej Sobczyk Efekt mnożnikowy w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze

17. dr Anna Czarny Ocena kondycji finansowej wybranego sektora gospodarki narodowej na tle sytuacji kryzysowych o zasięgu globalnym (np. w 
wyniku COVID-19)

18. dr Anna Czarny Ocena kondycji finansowej wybranego sektora gospodarki narodowej na tle zróżnicowania regionalnego (np. w wybranych 
województwach)

19. dr Anna Czarny Ocena źródeł finansowania podmiotów gospodarczych w wybranym sektorze gospodarki narodowej w latach ….

20. dr Anna Czarny Ocena finansowych uwarunkowań upadłości konsumenckiej w latach …

21. dr Anna Czarny Ocena sytuacji finansowej wybranej spółki giełdowej w latach …

22. dr Anna Czarny Ocena pozyskania środków finansowych na przykładzie kredytu bankowego i leasingu

23. dr Anna Czarny Ocena zdolności kredytowej wybranego przedsiębiorstwa w latach ….

24. dr Anna Czarny Ocena zdolności kredytowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego w latach ….

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

1. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Statystyczna analiza wybranych zjawisk demograficznych w województwie zachodniopomorskim

2. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Statystyczna analiza wybranych zjawisk demograficznych w Polsce 

3. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
 Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce

4. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Zastosowanie metod statystycznych w badaniu kondycji finansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

5. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Przestrzenne zróżnicowanie zielonej gospodarki w Polsce

6. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Ocena jakości środowiska naturalnego województw Polski przy wykorzystaniu statystycznej analizy wielowymiarowej

7. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Sytuacja społeczno-gospodarcza Szczecina w świetle zmian demograficznych

8. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego województw Polski

9. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej - analiza statystyczna 

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

11. dr Katarzyna Wawrzyniak
Identyfikacja prawidłowości na rynku pracy w województwie ... w  latach … z wykorzystaniem metod statystycznych

12. dr Katarzyna Wawrzyniak
Ocena kondycji finansowej spółek giełdowych z sektora ...  w latach … z wykorzystaniem metod statystycznych

13. dr Katarzyna Wawrzyniak
Statystyczna analiza zmian w strukturze miesięcznych wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach …

14. dr Katarzyna Wawrzyniak
Statystyczna analiza zmian w strukturze miesięcznych dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach …

15. dr Katarzyna Wawrzyniak
Ekonometryczne modelowanie zmiennych finansowych charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa … w latach ...  

16. dr Katarzyna Wawrzyniak
Identyfikacja prawidłowości na rynku aut elektrycznych w Polsce w latach …. z wykorzystaniem metod statystycznych

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

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

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

20. dr Aneta Becker
Wykluczenie cyfrowe gospodarstw domowych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

21. dr Aneta Becker
Wielokryterialne porządkowanie województw Polski pod względem dynamiki wykorzystania ICT

22. dr Aneta Becker
Ocena aktywności kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej

23. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT
Zrównoważony rozwój w krajach Unii Europejskiej - analiza statystyczna

24. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT
Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej - analiza dynamiczna

25. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT
Zrównoważona konkurencyjność krajów Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa

26. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT
Zielona gospodarka w krajach Unii Europejskiej - analiza statystyczna

27. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT
Innowacyjność krajów Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa

28. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT
Zielona transformacja krajów Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa

29. dr Joanna Perzyńska
Modelowanie i prognozowanie wybranych zmiennych mikroekonomicznych

30. dr Joanna Perzyńska
Wykorzystanie metod statystycznych w analizie wybranych zjawisk ekonomicznych


