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Lp. AUTOR TEMATU Temat propozycja 

Katedra Nieruchomości 

1 dr Anna Oleńczuk-
Paszel 

Formy gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości  

2 dr Anna Oleńczuk-
Paszel 

Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej 

3 dr Anna Oleńczuk-
Paszel 

Zastosowanie wybranych metod podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości gruntowych  

4 dr Anna Oleńczuk-
Paszel 

Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny nieruchomości rolnej  

5 dr Anna Oleńczuk-
Paszel 

Szacowanie wartości nieruchomości gruntowej dla potrzeb wywłaszczenia 

6 dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Wpływ stanu środowiska na wartość nieruchomości 

7 dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Budowanie pozytywnego wizerunku zarządcy nieruchomości 

8 dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Zarządzanie nieruchomością wspólną w "małych" wspólnotach 

9 dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Kontrola dostępu oraz ochrona budynków i terenów osiedlowych (osiedla zamknięte) 

10 dr Małgorzata Blaszke Przejmowanie nieruchomości do zarządzania 

11 dr Małgorzata Blaszke Rola i znaczenie czynszów w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gmin 

12 dr Małgorzata Blaszke Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 

13 dr Małgorzata Blaszke Dworce kolejowe - obszar działalności zarządców i administratorów 

14 dr Małgorzata Blaszke Organizacja remontów wspólnych części nieruchomości 

15 dr hab. Maciej Nowak Zarządzanie przestrzenią w gminie 

16 dr hab. Maciej Nowak Zarządzanie nieruchomościami w gminie 

17 dr hab. Maciej Nowak Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego jako instrument zarządzania nieruchomościami 

18 dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Rola władz samorządowych w zarządzaniu nieruchomościami publicznymi 

19 dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Outsourcing w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi 

20 dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Specyfika zarządzania na lokalnym rynku nieruchomości 

21 dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Specyfika zarządzania gminnym zasobem nieruchomości 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości 

22 dr Bożena Nadolna Audyt wewnętrzny na przykładzie wybranej jednostki sektora finansów publicznych 

23 dr Bożena Nadolna Koszty jako przedmiot benchmarkingu na przykładzie wybranej jednostki X 

24 dr Bożena Nadolna Rachunek kosztów i wyników w systemie controllingu na przykładzie wybranej jednostki Z 

25 dr Bożena Nadolna Ocena wpływu kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa X 

26 dr Bożena Nadolna Ocena porównawcza modeli biznesowych wybranych spółek giełdowych branży paliwowej 

27 dr Iwona Majchrzak Rachunek kosztów jako podstawa zarządzania kosztami przedsiębiorstw deweloperskich na 
przykładzie przedsiębiorstwa …. 

28 dr Iwona Majchrzak Kalkulacja kosztów usług budowlanych na przykładzie przedsiębiorstwa ... 

29 dr Iwona Majchrzak Organizacja systemu rachunkowości jednostek zorientowanych projektowo na przykładzie 
przedsiębiorstw branży budowlanej 

30 dr Marzena 
Rydzewska 

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych (spółdzielni mieszkaniowych) na przykładzie … 

31 dr Marzena 
Rydzewska 

Organizacja rachunkowości w spółdzielniach mieszkaniowych (we wspólnotach mieszkaniowych) na 
przykładzie … 

32 dr Marzena 
Rydzewska 

Sprawozdanie finansowe i rzeczowe wspólnoty mieszkaniowej na przykładzie … 

33 dr Marzena 
Rydzewska 

Zarządzanie płynnością finansową w spółdzielni mieszkaniowej (wspólnocie mieszkaniowej) na 
przykładzie … 



34 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena rentowności (płynności finansowej, gospodarowania majątkiem itp.) na przykładzie 
wybranego przedsiębiorstwa budowlanego 

35 dr Marzena 
Rydzewska 

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie budowlanym (spółdzielni mieszkaniowej itp.) - naliczanie i 
rozliczanie  

36 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena kosztów i wyników przedsiębiorstwa na przykładzie … 

37 dr Marzena 
Rydzewska 

Przedsięwzięcie deweloperskie w ewidencji księgowej na przykładzie … 

38 dr Marzena 
Rydzewska 

Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych  na przykładzie …. 

39 dr Marzena 
Rydzewska 

Klasyfikacji i wycena nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych 

40 dr Marzena 
Rydzewska 

Przedsięwzięcie deweloperskie w ewidencji księgowej na przykładzie … 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

41 dr Jadwiga Zaród Determinanty wpływające na cenę nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie … 

42 dr Jadwiga Zaród Analiza statystyczno - ekonometryczna rynku nieruchomości gruntowych na przykładzie… 

42 dr Jadwiga Zaród Analiza statystyczno - ekonometryczna rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie… 

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu 

43 dr hab. Joanna Hernik Marketingowe aspekty zarządzania nieruchomościami na przykładzie wybranego podmiotu  

44 dr hab. Joanna Hernik Nieruchomość jako produkt marketingowy na wybranym przykładzie  

45 dr Rafał Mazur Innowacyjne narzędzia marketingu w pośrednictwie nieruchomościami 

46 dr Rafał Mazur Analiza wpływu działań marketingowych na wartość nieruchomości mieszkaniowych na rynku  na 
wybranych przykładach  

47 dr Rafał Mazur Wpływ marketingu internetowego na rozwój rynku nieruchomości na wybranych przykładach  

48 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranej miejscowości/obszarze w latach 2010-
2019 

49 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Narzędzia marketingu wykorzystywane  na rynku nieruchomości na wybranych przykładach  

50 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Gminny program rewitalizacyjny jako narzędzie zarządzania na wybranym przykładzie  

51 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Gospodarowanie nieruchomościami w wybranej jednostce samorządu terytorialnego 

52 dr Karolina Ertmańska Specyfika marketingu usług profesjonalnych na przykładzie zarządzania nieruchomościami  

 


