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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 

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 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Warunki życia w gospodarstwach domowych w ujęciu regionalnym  

22 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Wykorzystanie badania sondażowego w subiektywej ocenie poziomu życia  

23 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła 

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie wyników liniowego porządkowania 
obiektów 

24 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła 

Wybrane metody taksonomiczne w analizie poziomu życia w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego 

25 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Ocena kondycji finansowej wybranego sektora przedsiębiorstw z wykorzystaniem metod klasyfikacji 

26 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Taksonomiczna ocena rynku pracy w gminach wybranego województwa 



27 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Przestrzenne zróżnicowanie poziomu kultury w wybranym województwie 

28 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Zróżnicowanie powiatów wybranego województwa pod względem ochrony środowiska 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

29 Anna Sworowska-
Baranowska Analiza strategiczna w małym i średnim przedsiębiorstwie 

30 Anna Sworowska-
Baranowska Analiza sieci społecznych jako narzędzie diagnozy przepływów międzyorganizacyjnych 

31 Ewa Kołoszycz Pomiar i ocena ryzyka w przedsiębiorstwie 

32 Robert Rusielik Efektywność działalności w wybranej grupie przedsiębiorstw 

33 Robert Rusielik Produktywność i jej zmiany w wybranej grupie przedsiębiorstw 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości  

34 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Uwarunkowania rozwoju wybranego przedsiębiorstwa/sektora/regionu w latach …. . Ujęcie ilościowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Ocena innowacyjności Polski na tle UE z wykorzystaniem metod ilościowych 



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

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

42 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Determinanty rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Ujęcie ilościowe i/lub jakościowe 

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

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

44 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Determinanty działań przedsiębiorczych młodych osób w świetle badań ilościowych i jakościowych 

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

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

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

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

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

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

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

51 dr Janusz Myszczyszyn Współpraca sektora publicznego i prywatnego w ramach przedsięwzięć publiczno-prywatnych (PPP) 
na podstawie dostępnych danych statystycznych 

52 dr Janusz Myszczyszyn Analiza wpływu własności intelektualnej (otrzymanych patentów)  na innowacyjność wybranych 
gałęzi przemysłu Polski w świetle krajowych i zagranicznych danych statystycznych 

53 dr Janusz Myszczyszyn Rozwój zrównoważony w kontekście systemów zarządzania środowiskowego z wykorzystaniem 
dostępnych rejestrów implementacji systemów ISO, EMAS  

54 dr Janusz Myszczyszyn Analiza perspektyw rozwoju kolejnictwa w kontekście rozbudowy korytarzy transportowych 

55 dr Janusz Myszczyszyn Ocena zmian w dochodach i preferencjach polskich gospodarstw domowych w założonym okresie 

56  Błażej Suproń Analiza zależności między nakładami na inwestycje w nowe środki transportowe a ich efektami 
ekonomicznymi na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 



57 dr Błażej Suproń Statystyczna analiza rynku pracy kierowców zawodowych w Polsce / województwie / regionie 

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

59 Bożena Nadolna Ocena kosztów amortyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa X 

60 Bożena Nadolna Amortyzacja w świetle prawa podatkowego na przykładzie przedsiębiorstwa Y 

61 Bożena Nadolna Analiza leasingu w świetle prawa podatkowego i bilansowego na przykładzie przedsiębiorstwa Z 

62 Bożena Nadolna Ocena outsourcingu usług księgowych na przykładzie biura rachunkowego X 

63 Bożena Nadolna Projektowanie systemu rachunkowości w wybranym przedsiębiorstwie X 

64 Bożena Nadolna Ocena porównawcza polityk rachunkowości na przykładzie wybranych przedsiębiorstw  

65 dr Marzena Rydzewska Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny działalności mikro, małych i dużych 
przedsiebiorstw na przykładzie wybranych podmiotów 

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

67 dr Marzena Rydzewska Ocena płynności finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie …. 

68 dr Marzena Rydzewska Wartość poznawcza i analityczna uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacji 
pozarządowych na przykładzie... 

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu  

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

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

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



72 dr inż. Henryk Marjak Narzędzia Business Intelligence w podejmowaniu decyzji 

73 dr inż. Henryk Marjak Interaktywna integracja danych w eksploracyjnej analizie danych  

74 dr inż. Andrzej Sobczyk Analiza endogenicznych czynników lokalnego rozwoju gospodarczego 

75 dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena wpływu zmian demograficznych na lokalny rozwój gospodarczy 

76 dr Dawid Dawidowicz Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 

77 dr Dawid Dawidowicz Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie … 

78 dr Dawid Dawidowicz Rodzaje analiz wykorzystywanych w przedsiębiorstwie… 

79 dr Wojciech Zbaraszewski Ocena poziomu zadłużenia gmin w Polsce (lub wybranym regionie)  

80 dr Wojciech Zbaraszewski Wpływ środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w gminie … 

81 dr Wojciech Zbaraszewski Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 

82 dr Wojciech Zbaraszewski Ocena stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej mieszkańców gminy/powiatu/województwa 

83 dr Wojciech Zbaraszewski Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa 

84 dr Wojciech Zbaraszewski Finansowanie obszarów chronionych 

85 dr Wojciech Zbaraszewski Regionalne efekty ekonomiczne z obszaru chronionego  

86 dr Arkadiusz Malkowski Analiza poziomu życiaw  ujęciu przestrzennym 

87 dr Arkadiusz Malkowski Ocena poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 



88 dr Arkadiusz Malkowski Analiza struktury dochodów i wydatków  jednostki samorządu terytorialnego w latach 2010- 2019 

89 dr Arkadiusz Malkowski Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie X 

90 dr Arkadiusz Malkowski Wykorzystanie metod ilościowych do badania zjawisk społeczno-gospodarczych na przykładzie X 

91 dr Arkadiusz Malkowski Ocena wykorzystania funduszy europejskich w gminie X 

92 dr Arkadiusz Malkowski Lokalna strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania na przykładzie X 

93 dr Arkadiusz Malkowski Program rewitalizacji jako czynnik rozwoju obszaru zdegradowanego 

94 dr Arkadiusz Malkowski Turystyka jako czynnik aktywizujący obszary peryferyjne na przykładzie pogranicza  X 

95 dr Arkadiusz Malkowski Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie kraju X 

96 dr Arkadiusz Malkowski Handel zagraniczny Polski z X ( wybrany kraj ) w latach ….. 

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

98 dr hab. Joanna Hernik  Działalność międzynarodowych organizacji non profit na przykładzie  

99 dr hab. Joanna Hernik  Determinanty zaufania w biznesie na przykładzie 

100 dr hab. Joanna Hernik  Metody badania rynku a wprowadzanie nowych produktów na rynek na przykładzie  

101 dr Rafał Mazur Analiza cen produktów dystrybuowanych na różnych rynkach na przykładzie branży…. 

102 dr Karolina Ertmańska Znaczenie analizy rynku w działalności marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie branży … 

103 dr Karolina Ertmańska Analiza potrzeb konsumentów na przykładzie branży … 



104 dr inż. Zbigniew Mazur Wpływ zmian prawnych w latach 2015-2019 na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

105 dr inż. Zbigniew Mazur Wpływ funduszy unijnych na funkcjonownie przedsiębiorstw w latach 2016-2019 

 


