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Katedra Ekonomii i Rachunkowości

1. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wydatki na działalność innowacyjną przedsiębiorstw sektora …… w latach ……. i jej efekty

2. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Nierówności dochodowe i majątkowe w ……  w latach ….. oraz ich wpływ na konsumpcję gospodarstw domowych

3. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Venture capital i aniołowie biznesu jako źródła finansowania przedsiębiorstw typu start-up w Polsce w latach ….....

4. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Determinanty zmian sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce w latach ……… 

5. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce  w latach …….. i ich efekty

6. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Nierówności płacowe w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach …….. oraz ich uwarunkowania

7. dr Elżbieta Jaworska
Raportowanie środowiskowe w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym na przykładzie wybranych spółek sektora ……… 
działających w Polsce

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

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

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

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

12. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Wykorzystanie analizy wskaźnikowej jako elementu analizy fundamentalnej w inwestowaniu na giełdzie 

13. dr Marzena Rydzewska Amortyzacja środków trwałych w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie … 

14. dr Marzena Rydzewska Dobór i zastosowanie metod kalkulacji kosztu jednostkowego produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa ….

15. dr Marzena Rydzewska Wpływ metod amortyzacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie ….

16. dr Marzena Rydzewska Wpływ obciążeń podatkowych na wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie ….

17. dr Marzena Rydzewska Wycena, dokumentacja i ewidencja kosztów pracy na przykładzie ….

18. dr Marzena Rydzewska Wycena, ujmowanie i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

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

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

21. dr Marzena Rydzewska Specyfika i wartość poznawcza rachunkowości rolnej na przykładzie …...

22. dr Marzena Rydzewska Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

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

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

25. dr Marzena Rydzewska Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na przykładzie …. 

26. dr Marzena Rydzewska Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostkach budżetowych na przykładzie …. 

27. dr Marzena Rydzewska Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostkach mikro i małych na przykładzie …

28. dr Marzena Rydzewska Organizacja i przebieg inwentaryzacji w przedsiębiorstwach na przykładzie wybranych jednostek

29. dr Marzena Rydzewska
Uproszczenia w rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej na przykładzie... (np. koła gospodyń 
wiejskich)

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

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

32. dr Marzena Rydzewska Kompetencje i kwalifikacje zawodowe specjalistów z rachunkowości w świetle badań ankietowych

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

34. dr Marzena Rydzewska
Analiza porównawcza programów nauczania rachunkowości w kształceniu formalnym w Polsce na przykładzie wybranych szkół 
ponadgimnazjalnych i/lub szkół wyższych
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35. dr Marzena Rydzewska
Edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna z zakresu rachunkowości w Polsce – zróżnicowanie przedmiotowe i 
organizacyjne

36. dr Marzena Rydzewska
Ocena wiedzy studentów kierunków ekonomicznych i nieekonomicznych na temat obciążeń podatkowych przedsiębiorców na 
podstawie wyników badań ankietowych 

37. dr Błażej Suproń
Wykorzystanie analizy porównawczej do oceny sprawozdań finansowych wybranych podmiotów sektora transportu drogowego 
w latach ….

38. dr Błażej Suproń Ocena sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw polskiego sektora Transport-Spedycja-Logistyka w latach …

39. dr Błażej Suproń Koszty działalności przedsiębiorstw transportowych na przykładzie wybranych podmiotów w latach 2015-2020

40. dr Błażej Suproń Porównanie organizacji rachunkowości w wybranych przedsiębiorstwach transportowych

41. dr Błażej Suproń Optymalizacja kosztów działalności przedsiębiorstwa transportowych na wybranym przykładzie w latach 2015-2020

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu

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

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

3. dr Wojciech Zbaraszewski Finansowanie ochrony środowiska w gminie …. 

4. dr inż. Henryk Marjak Modelowanie cen wybranych spółek sektora bankowego z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

5. dr Dawid Dawidowicz Porównanie i ocena dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę

6. dr Dawid Dawidowicz Ocena wybranych funduszy inwestycyjnych w latach 2017-2021

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

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

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

10. dr Anna Czarny
Wpływ finansowych uwarunkowań na sytuacje kryzysowe przedsiębiorstw w wybranym sektorze gospodarki narodowej w 
latach ... 

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

12. dr Anna Czarny Ocena finansowych uwarunkowań upadłości konsumenckiej w latach ... 

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

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

15. dr Rafał Mazur Koszty  marketingowe 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 Maciej Oesterreich Ocena kondycji finansowej spółek sektora ... notowanych na GPW w Warszawie w latach …

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

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

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

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



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

19. 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 …....


