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Katedra Ekonomii i Rachunkowości

1. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Nierówności dochodowe w Polsce w latach ….. i ich przyczyny

2. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Nierówności płacowe w Polsce na tle Unii Europejskiej  w latach …….. 

3. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Determinanty nierówności dochodowych w wybranych krajach w latach ….. 

4. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Zmiany wynagrodzeń w Polsce w latach ……. i ich determinanty

5. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Nierówności majątkowe w wybranych krajach w latach ….. i ich przyczyny

6. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wpływ pandemii Covid-19 na zwiększenie nierówności dochodowych  na świecie

7. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Postawy przedsiębiorcze studentów i absolwentów studiów specjalności rachunkowość i finanse oraz ich determinanty

8. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Zadłużenie gospodarstw domowych  w Polsce w latach …… i jego uwarunkowania

9. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Oddziaływanie pandemii Covid -19 na wydatki gospodarstw domowych w Polsce

10. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Pandemia Covid-19 a sytuacja finansowa wybranej spółki akcyjnej sektora farmaceutycznego 

11. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Inwestycje przedsiębiorstw sektora ……... w latach…….. i ich uwarunkowania

12. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa z rynku gier w latach ………. 

13. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Zadłużenie osób młodych w Polsce w latach ……  i jego determinanty

14. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Ocena gospodarki finansowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego w latach ………. 

15. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Dług publiczny w Polsce w latach ……… - przyczyny i skutki

16. dr Sylwia Gołąb Ocena dofinansowania dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na przykładzie powiatu …

17. dr Sylwia Gołąb Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na przykładzie …

18. dr Sylwia Gołąb Ocena efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach …

19. dr Elżbieta Jaworska

Ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych oraz raportów społecznej 
odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstwa X

20. dr Elżbieta Jaworska

Ocena płynności finansowej wybranych przedsiębiorstw z branży … (np. transportu drogowego, budownictwa, górnictwa….)  
w latach ….

21. dr Elżbieta Jaworska
Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw branży …....

22. dr Elżbieta Jaworska
Etyka rachunkowości w zawodzie księgowego w świetle badań własnych

23. dr Elżbieta Jaworska

Raportowanie środowiskowe w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym na przykładzie wybranych spółek sektora 
……… działających w Polsce

24. dr Elżbieta Jaworska
Raportowanie zintegrowane jako źródło informacji finansowych i niefinansowych na przykładzie …...

25. dr Elżbieta Jaworska

Kształtowanie się wyniku finansowego z perspektywy prawa bilansowego i prawa podatkowego na przykładzie 
przedsiębiorstwa XYZ w latach …

26. dr Elżbieta Jaworska
Amortyzacja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie przedsiębiorstw branży..…..

27. dr Elżbieta Jaworska
Amortyzacja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie przedsiębiorstwa…….

28. dr Elżbieta Jaworska
Ocena kosztów …….. przedsiębiorstwa  na przykładzie ……

29. dr Elżbieta Jaworska
Raportowanie w zakresie polityki różnorodności w przedsiębiorstwie na przykładzie …

30. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT
Ocena efektywności ekonomicznej wybranych inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w ostatnich pięciu 
latach

31. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Ocena kondycji  finansowej wybranych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach ….......

32. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Wykorzystanie analizy wskaźnikowej jako elementu analizy fundamentalnej w inwestowaniu na GPW w Warszawie 

33. dr Marzena Rydzewska Specyfika rachunkowości organizacji pożytku publicznego na przykładzie ….

34. dr Marzena Rydzewska Specyfika rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych na przykładzie ….

35. dr Marzena Rydzewska Specyfika rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych na przykładzie ….

36. dr Marzena Rydzewska Rozrachunki w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw na przykładzie …. 

37. dr Marzena Rydzewska Wycena i ewidencja kosztów pracy na przykładzie ….

38. dr Marzena Rydzewska Dokumentacja i wycena świadczeń pozapłacowych na rzecz pracowników na przykładzie ...

39. dr Marzena Rydzewska Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu w małym przedsiębiorstwie 

40. dr Marzena Rydzewska Amortyzacja środków trwałych w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie … 
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41. dr Marzena Rydzewska Wpływ metod amortyzacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie ….

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

43. dr Marzena Rydzewska
Procedury kalkulacji kosztu jednostkowego produkcji ….. (np. rowerów, pieczywa, mebli ogrodowych, lodów rzemieślniczych
itp.) na przykładzie przedsiębiorstwa ….

44. dr Marzena Rydzewska Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie ….

45. dr Marzena Rydzewska Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie …..

46. dr Marzena Rydzewska Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek budżetowych na przykładzie …

47. dr Marzena Rydzewska Zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych - analiza porównawcza 

48. dr Marzena Rydzewska
Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa jako źródło informacji o organizacjach pozarządowych na przykładzie wybranych
jednostek

49. dr Marzena Rydzewska Inwentaryzacja jako metoda weryfikacji majątku przedsiębiorstwa na przykładzie …

50. dr Marzena Rydzewska Inwentaryzacja jako metoda weryfikacji majątku fundacji na przykładzie ….

51. dr Marzena Rydzewska Inwentaryzacja jako metoda weryfikacji majątku szpitala na przykładzie ….

52. dr Marzena Rydzewska
Księgi podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako źródło informacji podatkowych na przykładzie
…..

53. dr Marzena Rydzewska
Uproszczenia w rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej na przykładzie... (np. koła gospodyń 
wiejskich, wspólnot mieszkaniowych)

54. dr Marzena Rydzewska Wybór optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych na przykładzie ….

55. dr Marzena Rydzewska Kompetencje i kwalifikacje zawodowe specjalistów z rachunkowości - analiza porównawcza

56. dr Marzena Rydzewska Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji i kwalifikacji zawodowych specjalistów z rachunkowości – wyniki badań

57. dr Marzena Rydzewska Edukacja formalna i pozaformalna z zakresu rachunkowości w Polsce – zróżnicowanie przedmiotowe

58. Dr Błażej Suproń Wykorzystanie analizy ekonomicznej do oceny sytuacji wybranego podmiotu sektora transportu drogowego

59. Dr Błażej Suproń Ocena poziomu i struktury kosztów działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowego

60. Dr Błażej Suproń Ocena systemu rachunkowości wybranego przedsiębiorstwa transportowego

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu

1. dr Dawid Dawidowicz Ocena sytuacji finansowej gminy …... w latach 2019-2021

2. dr Dawid Dawidowicz Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa w latach 2019-2021

3. dr Karolina Ertmańska Specyfika marketingu usług profesjonalnych na przykładzie biur rachunkowych

4. dr inż. Henryk Marjak Ocena możliwości wykorzystania wybranych metod uczenia maszynowego w modelowaniu cen akcji

5. dr Wojciech Zbaraszewski Ocena budżetu gminy …. w latach …...

6. dr Wojciech Zbaraszewski Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa …... w latach …. 

7. dr Wojciech Zbaraszewski Ocena sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa …. w latach …...

8. dr Wojciech Zbaraszewski Finansowanie ochrony środowiska w gminie …. w latach …...

9. dr Wojciech Zbaraszewski Ocena źródeł finansowania parku narodowego …....

10. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa …… w latach…....

11. dr inż. Andrzej Sobczyk Pomiar płynności finansowej i jej znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie …......

12. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena efektywności przedsięwzięć rozwojowych w przedsiębiorstwie …....

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

14. dr Anna Czarny Ocena kondycji finansowej wybranego sektora gospodarki narodowej w województwie …. w latach ...

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

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

17. dr Anna Czarny Kształtowanie się dochodów w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w latach …

18. dr Anna Czarny Kształtowanie się wydatków w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w latach …

19. dr Anna Czarny Kształtowanie się deficytu budżetowego w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w latach …

20. dr Anna Czarny Ocena finansowego wsparcia małych przedsiębiorstw w województwie …... w latach … 

21. dr Anna Czarny Ocena finansowego wsparcia średnich przedsiębiorstw w województwie ….. w latach … 

22. dr Anna Czarny Ocena finansowego wsparcia dużych przedsiębiorstw w województwie …. w latach … 

23. dr Anna Czarny
Wpływ finansowych uwarunkowań na sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach na przykładzie wybranej gałęzi gospodarki 
narodowej



24. dr Anna Czarny Wpływ innowacyjności przedsiębiorstw na poziom innowacyjności gospodarki w latach …

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

26. dr Anna Czarny Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa …..  w latach …. 

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

28. dr Rafał Mazur Koszty promocji na przykładzie przedsiębiorstw branży…

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

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

2. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Analiza struktury i dynamiki budżetu wybranej gminy

3. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny  kondycji finansowej spółek wybranej branży notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

4. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Wydatki gospodarstw 60+ na zagospodarowanie czasu wolnego – analiza statystyczna

5. dr Katarzyna Wawrzyniak Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ... w latach … z wykorzystaniem metod statystycznych  

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

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

8. dr Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza dynamiki i struktury wydatków budżetowych wybranej jednostki administracyjnej w latach ...  

9. dr Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza dynamiki i struktury dochodów budżetowych wybranej jednostki administracyjnej w latach ...  

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

11. dr Maciej Oesterreich Modelowanie (i prognozowanie) kosztów i przychodów przedsiębiorstwa X w latach …

12. dr Maciej Oesterreich Badanie struktury budżetu gminy ... w latach …

13. dr Maciej Oesterreich Analiza kondycji finansowej spółek sektora ... notowanych na GPW w Warszawie w latach …

14. dr Aneta Becker Wielokryterialne wspomaganie zarządzania ryzykiem gospodarczym w instytucjach finansowych

15. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT Gospodarka budżetowa miasta na wybranym przykładzie … w latach ….

16. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT Gospodarka budżetowa gminy na wybranym przykładzie … w latach ….

17. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT Gospodarka budżetowa powiatu na wybranym przykładzie … w latach ….

Katedra Nieruchomości

1. dr Małgorzata Blaszke Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości na przykładzie …….

2. dr Małgorzata Blaszke Wpływ podatków lokalnych na sytuację gminy …. w latach ………

3. dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT Opłata planistyczna w gospodarce finansowej gminy ….. w latach ………..

4. dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT Podatek od nieruchomości w gospodarce finansowej gminy …… w latach …..

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

1. dr  Wojciech Lewicki Źródła finansowania działalności startupowej w województwie zachodniopomorskim w latach …...

2. dr  Wojciech Lewicki  Ocena dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego w latach …..

3. dr  Wojciech Lewicki Wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw z sektora OZE w Polsce w latach ….

4. dr  Wojciech Lewicki Ocena efektywności ekonomicznej funkcjonowania funduszy oszczędnościowych w Polsce w latach …...

5. dr  Wojciech Lewicki Ocena instrumentów finansowych wspierających rozwój MŚP  w Polsce w latach ….....

6. dr  Wojciech Lewicki Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej w Polsce w latach ….....

7. dr  Wojciech Lewicki
Wpływ ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii COVID-19 na płynność finansową przedsiębiorstw
wybranej branży

8. dr  Wojciech Lewicki Ocena sytuacji finansowej i potencjału rozwojowego Miasta Szczecin w latach …....

9. dr  Wojciech Lewicki Ocena płynności finansowej spółki z sektora energetycznego w latach …..

10. dr  Wojciech Lewicki
Ocena wpływu stref ekonomicznych na kształtowanie się procesu przedsiębiorczego w województwie zachodniopomorskim 
w latach ….....

11. dr  Wojciech Lewicki Ocena  rentowności finansowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Szczecinie w latach …..

12. dr  Wojciech Lewicki Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranej fundacji non-profit w latach …...

13. dr  Wojciech Lewicki Wynik finansowy jako kryterium oceny efektywności przedsiębiorstwa w latach …...

14. dr  Wojciech Lewicki Efektywność gospodarki środkami trwałymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w latach …....


