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Lp. AUTOR TEMATU PROPOZYCJA TEMATU 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

1 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Statystyczna analiza porównawcza struktury bezrobotnych w powiatach 
województwa zachodniopomorskiego w wybranych latach 

2 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Statystyczna analiza struktury i dynamiki miesięcznych kosztów utrzymania 
w gospodarstwach domowych w Polsce w wybranych latach 

3 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Wykorzystanie idei karty kontrolnej w diagnozowaniu sytuacji społeczno-
gospodarczej w wybranym województwie/powiecie 

4 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Diagnoza kondycji finansowej spółek giełdowych z wybranego sektora z 
wykorzystaniem wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej 

5 Iwona Bąk Wykorzystanie wielowymiarowej analizy statystycznej do badania kondycji 
finansowej spółek wybranego sektora notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie  

6 Iwona Bąk Analiza bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwie 
zachodniopomorskim (Polsce) 

7 Iwona Bąk Statystyczna analiza wybranych zjawisk demograficznych w wybranym 
obiekcie 

8 Iwona Bąk Statystyczna analiza zjawisk demograficznych w Polsce  

9 Iwona Bąk Przestrzenne zróżnicowanie województw w Polsce pod względem sytuacji na 
rynku pracy 

10 Jadwiga Zaród Wykorzystanie modeli decyzyjnych w produkcji rolniczej 

11 Jadwiga Zaród Wykorzystanie modeli decyzyjnych w przedsiębiorstwie 

12 Jadwiga Zaród Planowanie decyzji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

13 Jadwiga Zaród Optymalizacja produkcji przy wielu kryteriach celu 

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

15 Maciej Oesterreich Badanie struktury (i/lub) dynamiki wybranych zjawisk ekonomicznych  

16 Maciej Oesterreich Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wybranych zjawisk 
ekonomicznych 

17 Katarzyna Cheba Zrównoważony rozwój w krajach Unii Europejskiej - analiza statystyczna 

18 Katarzyna Cheba Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej - analiza dynamiczna 

19 Katarzyna Cheba Zrównoważona konkurencyjność krajów Unii Europejskiej - analiza 
wielowymiarowa 

20 Katarzyna Cheba Zielona gospodarka w krajach Unii Europejskiej - analiza statystyczna 



21 dr Agnieszka 
Sompolska-
Rzechuła 

Wydatki i przychody budżetu wybranej gminy - analiza struktury i dymaniki 

22 dr Agnieszka 
Sompolska-
Rzechuła 

Wydatki i przychody emerytów w wybranym województwie - analiza 
struktury i dynamiki 

23 dr Agnieszka 
Sompolska-
Rzechuła 

Liniwe porządkowanie wybranych funduszy inwestycyjnych w Polsce pod 
względem wyniku finansowego 

24 dr Agnieszka 
Sompolska-
Rzechuła 

Ocena zadowolenia klientów wybranych banków z form oszczędzania 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

25 Anna Sworowska-
Baranowska 

Analiza strategiczna w małym i średnim przedsiębiorstwie 

26 Anna Sworowska-
Baranowska 

Analiza sieci społecznych jako narzędzie diagnozy przepływów 
międzyorganizacyjnych 

27 Ewa Kołoszycz Pomiar i ocena ryzyka w przedsiębiorstwie 

28 Robert Rusielik Efektywność działalności w wybranej grupie przedsiębiorstw 

29 Robert Rusielik Produktywność i jej zmiany w wybranej grupie przedsiębiorstw 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości  

30 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Uwarunkowania rozwoju wybranego przedsiębiorstwa/sektora/regionu w 
latach …. . Ujęcie ilościowe 

31 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Determinanty innowacyjności wybranego 
przedsiębiorstwa/sektora/regionu/kraju w latach…. . Ujęcie ilościowe  

32 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Oddziaływanie koniunktury gospodarczej na sytuację ekonomiczną 
wybranego przedsiębiorstwa/sektora/regionu/kraju w latach…. . Ujęcie 
ilościowe  

33 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Problemy kadrowe jako determinanta rozwoju wybranego 
przedsiębiorstwa/sektora/regionu/kraju w latach…. . Ujęcie ilościowe  

34 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Wpływ zmiennej koniunktury na funkcjonowanie wybranego 
przedsiębiorstwa/sektora/regionu/kraju w latach…. . Ujęcie ilościowe  

35 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Wybrane wyzwania współczesnej gospodarki jako determinanta rozwoju  
przedsiębiorstwa/sektora/regionu/kraju w latach…. . Ujęcie ilościowe   

36 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Ocena innowacyjności Polski na tle UE z wykorzystaniem metod ilościowych 

37 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Ocena wykorzystania środków pomocowych przez przedsiębiorstwa/jednostki 
samorządu terytorialnego w Polsce w latach …… przy użyciu metod 
ilościowych 

38 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Ujęcie ilościowe 
i/lub jakościowe 

39 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce w latach…. z 
wykorzystaniem metod ilościowych i/lub jakościowych 

40 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Determinanty działań przedsiębiorczych młodych osób w świetle badań 
ilościowych i jakościowych 

41 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Determinaty rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w świetle wyzwań 
współczesnej gospodarki. Ujęcie ilościowe i jakościowe 

42 dr Sylwia Gołąb Identyfikacja przyczyn bezrobocia w województwie zachodniopomorskim z 
wykorzystaniem metod ilościowych 

43 dr Sylwia Gołąb Sytuacja absolwentów/kobiet/osób niepełnosprawnych na 
zachodniopomorskim rynku pracy. Ujęcie ilościowe i jakościowe 



44 dr Sylwia Gołąb Rynek pracy a problemy ekonomii społecznej. Ujęcie ilościowe i jakościowe  

45 dr Sylwia Gołąb Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle badań 
ilościowych 

46 dr Sylwia Gołąb Popyt i podaż zasobów ludzkich na zachodniopomorskim rynku pracy. Ujęcie 
ilościowe i jakościowe 

47 dr Marzena 
Rydzewska 

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny działalności mikro, 
małych i dużych przedsiębiorstw na przykładzie wybranych podmiotów 

48 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena kosztów przedsiębiorstwa (kosztów pracy/kosztów zużycia 
materiałów/zużycia środków trwałych/magazynowania/produkcji/zbytu itp.) 
na przykładzie … 

49 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena płynności finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie … 

50 dr Marzena 
Rydzewska 

Wartość poznawcza i analityczna uproszczonej ewidencji przychodów i 
kosztów organizacji pozarządowej na przykładzie... 

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu  

51 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Analiza poziomu życiaw  ujęciu przestrzennym 

52 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Ocena poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 

53 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Analiza struktury dochodów i wydatków  jednostki samorządu terytorialnego 
w latach 2010-2019 

54 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie X 

55 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Wykorzystanie metod ilościowych do badania zjawisk społeczno-
gospodarczych na przykładzie X 

56 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Ocena wykorzystania funduszy europejskich w gminie X 

57 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Lokalna strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania na przykładzie X 

58 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Program rewitalizacji jako czynnik rozwoju obszaru zdegradowanego 

59 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Turystyka jako czynnik aktywizujący obszary peryferyjne na przykładzie 
pogranicza  X 

60 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju gospodarczego na 
przykładzie kraju X 

61 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Handel zagraniczny Polski z X ( wybrany kraj ) w latach ….. 

62 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Relacje handlowe Unii Europejskiej z X ( wybrany kraj nienależący do UE)  w 
ramach Wspólnej Polityki Handlowej UE 

63 dr hab. Joanna 
Hernik 

Działalność międzynarodowych organizacji non profit na przykładzie  

64 dr hab. Joanna 
Hernik 

Determinanty zaufania w biznesie  na przykładzie  

65 dr hab. Joanna 
Hernik 

Metody badania rynku a wprowadzanie nowych produktów na rynek na 
przykładzie  

66 dr Karolina 
Ertmańska 

Znaczenie analizy rynku w działalności marketingowej przedsiębiorstwa na 
przykładzie branzy … 

67 dr Karolina 
Ertmańska 

Analiza potrzeb konsumentow na przykładzie branzy … 

68 dr Piotr Nowaczyk Metodyka pomiaru oddziaływania małych portów morskich na rozwój 
otoczenia gospodarczego 

69 dr Piotr Nowaczyk Znaczenie małych portów morskich w społeczno-gospodarczym rozwoju gmin 
nadmorskich w Polsce 



70 dr Rafał Mazur Analiza cen produktów dystrybuowanych na różnych rynkach na przykładzie 
sektora… 

71 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Ocena poziomu życia ujęciu przestrzennym 

72 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Ocena poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 

73 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Struktura dochodów i wydatków  jednostki samorządu terytorialnego w latach 
2010- 2019 

74 dr inż. Zbigniew 
Mazur 

Wpływ zmian prawnych w latach 2015-2019 na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw  

75 dr inż. Zbigniew 
Mazur 

Wpływ funduszy unijnych na funkcjonownie przedsiębiorstw w latach 2016-
2019    

   

 


