
Lp. AUTOR TEMATU PROPOZYCJA TEMATU

1 Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza prawidłowości na rynku nieruchomości mieszkalnych w województwach w Polsce w wybranych latach

2 Iwona Bąk Statystyczna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranej gminie (mieście)

3 Jadwiga Zaród Czynniki determinujące ceny na rynku nieruchomości.

4 Maciej Oesterreich Statystyczna analiza rynku mieszkaniowego w mieście (...) w latach (…)

5 Maciej Oesterreich Modelowanie rynku nieuchomości w mieście (...) w latach (...)

6 dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2003-2015

7 dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Rynek nieruchomości mieszkaniowych a jakość życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 

8 dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Przestrzenno-czasowa ocena rynku nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu regionalnym

9 dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Wybrane metody taksonomiczne w analizie obrotu lokalami mieszkalnymi w ujęciu wojewódzkim

10 dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Polityka państwa jako czynnik wpływający na rynek nieruchomości mieszkaniowych

11 dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Inwestycje na rynku nieruchomości i ich determinanty

12 dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wpływ koniunktury gospodarczej na funcjonowanie rynku nieruchomości mieszkanych w kraju/regionie w latach… 

13 dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wpływ koniunktury gospodarczej na funcjonowanie rynku nieruchomości komercyjnych w kraju/regionie w latach… 

14 dr Beata Będzik Czynniki cenotwórcze na rynku nieruchomości w Polsce/UE/ w wybranym kraju w latach …

15 dr Beata Będzik Determinanty cen nieruchomości rolnych w Polsce w latach...

16 dr Beata Będzik Tendencje rozwoju rynku nieruchomości w Polsce w latach …

17 dr Janusz Myszczyszyn
Współpraca sektora publicznego i prywatnego w ramach przedsięwzięć publiczno-prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwoju infrastruktury technicznej 

18 dr Marzena Rydzewska Nieruchomości w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstw na przykładzie ...

19 dr Marzena Rydzewska Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych (spółdzielni mieszkaniowych) na przykładzie …

20 dr Marzena Rydzewska Ocena gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa (spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej) na przykładzie …

21 dr Marzena Rydzewska Przedsięwzięcie deweloperskie w ewidencji księgowej na przykładzie …

22 dr Monika Śpiewak-Szyjka Efektywność gospodarowania nieruchomościami publicznymi w Polsce

23 dr Monika Śpiewak-Szyjka Źródła informacji o nieruchomościach jako podstawowe źródła wiedzy w gospodarce nieruchomościami.

24 dr Monika Śpiewak-Szyjka Ryzyko inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce

25 dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego z uwzględnieniem zmian wartości lokali

26 dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Dostępność budownictwa mieszkaniowego, ceny i inne przesłanki wyboru

27 dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Analiza czynników kształtujących wybrane segmenty szczecińskiego rynku nieruchomości

28 dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Rynek kapitałowy i rynek nieruchomości jako konkurencyjne obszary inwestowania kapitału

29 dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Cykle koniunkturalne na lokalnych rynkach nieruchomości

30 dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Jakość nieruchomości w wycenie lokali mieszkalnych

31 dr Anna Oleńczuk-Paszel Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych/mieszkaniowych w Polsce

32 dr Anna Oleńczuk-Paszel Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości mieszkaniowej dla celu sprzedaży

33 dr Anna Oleńczuk-Paszel Wartość nieruchomości jako podstawa ustalania opłat adiacenckich

34 dr Anna Oleńczuk-Paszel Wartość rynkowa nieruchomości jako miernik oceny efektywności gospodarowania nieruchomościami

35 dr Anna Oleńczuk-Paszel Wartość katastralna nieruchomości - mit czy rzeczywistość?

36 dr Małgorzata Blaszke Miejsce osiedli mieszkalnych w strukturze przestrzennej Szczecina

37 dr Małgorzata Blaszke Funkcjonowanie rynku nieruchomości w wybranym powiecie

38 dr Małgorzata Blaszke Lasy prywatne jako specyficzne nieruchomości

39 dr Małgorzata Blaszke Badanie struktury cen gruntów w toku zmian planistycznych

40 dr Małgorzata Blaszke Certyfikacja energetyczna budynków

41 dr hab. Maciej Nowak Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
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42 dr hab. Maciej Nowak Gospodarka gminnym zasobem nieruchomości

43 dr hab. Maciej Nowak Gospodarowanie przestrzenią w gminie

44 dr Anna Oleńczuk-Paszel Zastosowanie wybranych metod do wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych

45 dr Małgorzata Blaszke Ustalanie wartości prawa użytkowania wieczystego

46 dr Piotr Nowaczyk Migracja zarobkowa a ceny wynajmu mieszkań w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku 

47 dr Piotr Nowaczyk Negatywne konsekwencje przegrzania gospodarki w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku na przykładzie rynku nieruchomości 

48 dr Arkadiusz Malkowski Gminny program rewitalizacyjny jako narzędzie zarządzania 

49 dr Arkadiusz Malkowski Gospodarowanie nieruchomościami w jednostce samorządu terytorialnego

50 dr hab.  Joanna Hernik Marketingowe determinanty ustalania cen nieruchomości na przykładzie 

51 dr Rafał Mazur Wpływ działań marketingowych na wartość nieruchomości mieszkaniowych na rynku

52 dr inż. Zbigniew Mazur Wpływ funduszy unijnych na wysokość majątku trwałego gmin polskich w latach 2016-2019

53 dr inż. Zbigniew Mazur Wpływ funduszy unijnych na wysokość majątku trwałego powiatów polskich w latach 2016-2019.

54 dr inż. Zbigniew Mazur Wpływ funduszy unijnych na rynek nieruchomości w województwie zachodniopomorskim w latach 2016-2019.
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