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Katedra Analizy Systemowej i Marketingu 

1. Ocena efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie 

2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw 
3. Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie 

4. Transport w ujęciu gałęziowym 
5. Przepływy materiałowe w łańcuchach dostaw 
6. Ocena funkcjonowania podsystemów systemu logistycznego 

7. Strategie logistyczne 
8. Systemy transportowe przedsiębiorstwa 

9. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach 
10. Analiza ekonomiczna w zakresie mikro i makro 
11. Gospodarka elektroniczna 

12. Zarządzanie marketingowe w działalności przedsiębiorstw 
13. Skuteczność i efektywność promocji 

14. Wprowadzanie nowych produktów na rynek 
15. Strategie dystrybucji 
16. Marketing wewnętrzny 

17. Strategie cenowe przedsiębiorstw 
18. Kreowanie wizerunku firmy 

19. Innowacyjność przedsiębiorstw - determinanty 
 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości 

1. Wzrost i rozwój gospodarczy oraz ich uwarunkowania w makro i mezoskali. 
Zjawisko cykliczności w gospodarce 

2. Rynek pracy, kapitału rzeczowego i finansowego, zasobów naturalnych - stan,  
funkcjonowanie, uwarunkowania 

3. Mikro-, mezo- i makroekonomiczne  aspekty gospodarowania 

4. Wyzwania współczesnej gospodarki w ujęciu mikro-, mezo- i makroekonomicznym 
(konkurencyjne, rynkowe, technologiczne, środowiskowe, demograficzne i in.) 

5. Ekonomika transportu drogowego. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 
transportu drogowego 

6. Ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i in. determinanty działalności 

gospodarczej 
7. Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej  dla rozwoju podmiotów 

gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego 
8. Funkcjonowanie MŚP i jego uwarunkowania. Współpraca przedsiębiorstw                     

z różnymi podmiotami 

9. Finansowanie i działalność start-upów 
10. Konwencjonalne i niekonwencjonalne  źródła finansowania przedsiębiorstw, 

organizacji pozarządowych 
11. Działalność podmiotów trzeciego sektora. Przedsiębiorczość społeczna. Kapitał 

społeczny 

12. Innowacje i innowacyjność na poziomie gospodarki, regionu i przedsiębiorstwa - 
uwarunkowania, pomiar, stan 

13. Bankowość konwencjonalna i elektroniczna. Kredyty, oszczędności 



14. Oddziaływanie państwa i jego polityk na decyzje ekonomiczne podmiotów 
gospodarczych 

15. Budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego, gospodarstwa domowego - 

stan, uwarunkowania, zmiany sytuacji budżetowej 
16. Dochody i wydatki podmiotów gospodarczych (państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego, gospodarstwa domowego) 
17. Ocena kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw lub innych organizacji 
18. Inwestycje podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, 

jednostek samorządu terytorialnego) 
19. Upadłości, bankructwa podmiotów gospodarczych i ich uwarunkowania 

20. Ocena wiedzy finansowej i świadomości ekonomicznej społeczeństwa 
21. Raje podatkowe. Optymalizacja podatkowa. Kontrola zarządcza 
22. Bilansowe i podatkowe aspekty rachunkowości 

23. Systemy finansowo-księgowe 
24. Organizacja rachunkowości w podmiotach gospodarczych 

 
Katedra Nieruchomości 

1. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty zarządzania przestrzenią  

2. Ekonomiczne problemy wykonywania prawa własności 
3. Wieloaspektowość własności - problemy ekonomiczne, prawne i organizacyjne 

4. Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi 
5. Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi 
6. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 

7. Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi 
8. Źródła informacji o nieruchomościach 
9. Obrót nieruchomościami komunalnymi 

10. Finansowe aspekty gospodarowania nieruchomościami publicznymi 
11. Wycena nieruchomości 

12. Rynek nieruchomości 
13. Uwarunkowania prawne i finansowe działalności jednostek samorządu 

terytorialnego 

14. Działalność zawodowa, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami  
15. Efektywność inwestowania w nieruchomości 

16. Wywłaszczanie nieruchomości 
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wartość nieruchomości 
18. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi 

19. Eksmisja z lokali mieszkalnych 
20. System Informacji Przestrzennej w gospodarce nieruchomościami 

21. Ekonomiczne aspekty budownictwa energooszczędnego 
22. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 
23. Analiza atrybutów atrakcyjności popytowej lokali mieszkalnych 

24. Urynkowienie gospodarki ziemią a zmiana funkcji i wartości gruntów na terenach 
wiejskich 

25. Analiza rynku nieruchomości gruntowych 
26. Ocena efektywności gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

1. Pozyskiwanie pracowników do organizacji 

2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 
3. Ekonomiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi 



4. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
5. Zachowania pracowników w organizacjach 
6. Ryzyko działalności gospodarczej 

7. Zarządzanie projektami w organizacjach 
8. Ryzyko projektów w organizacjach 

9. Zespoły ludzkie w organizacjach 
10. Efektywność gospodarowania Kapitałem Intelektualnym 
11. Efektywność produkcji i skali produkcji przedsiębiorstw 

12. Konflikty w przedsiębiorstwie 
13. Analiza strategiczna przedsiębiorstw 

14. Pracownicy wiedzy w organizacjach 
15. Analiza sieci w zarządzaniu organizacją 
16. Sieci międzyorganizacyjne 

  
Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

1. Statystyczna analiza ruchu turystycznego 
2. Analiza aktywności turystycznej wybranej grupy wiekowej 
3. Analiza demograficzna wybranego kraju/województwa/miasta 

4. Statystyczna analiza prawidłowości na rynku pracy 
5. Statystyczna analiza struktury i dynamiki dochodów/wydatków budżetowych 

6. Statystyczna analiza prawidłowości na rynku nieruchomości 
7. Statystyczna analiza struktury i dynamiki miesięcznych kosztów utrzymania             

w gospodarstwach domowych w Polsce 

8. Statystyczno-ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zmiennych 
charakteryzujących działalność wybranego przedsiębiorstwa 

9. Diagnoza sytuacji finansowej spółek giełdowych z wykorzystaniem wybranych 

metod wielowymiarowej analizy statystycznej 
10. Wykorzystanie idei karty kontrolnej w diagnozowaniu sytuacji społeczno-

gospodarczej w wybranym województwie/powiecie 
11. Wykorzystanie metod liniowego porządkowania obiektów w ocenie jakości życia 

mieszkańców Polski (krajów UE) 

12. Taksonomiczna analiza wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego (np. 
sytuacja na rynku pracy, poziom edukacji, ochrony zdrowia, sytuacja na rynku 

nieruchomości w ujęciu województw Polski) 
13. Poziom życia mieszkańców w ujęciu przestrzennym 
14. Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w badaniu kondycji 

finansowej przedsiębiorstw 
15. Statystyczna analiza dynamiki i struktury zjawisk społeczno-gospodarczych 

 
Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich 

1. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe determinanty rozwoju turystyki 

2. Rozwój społeczno-ekonomiczny wybranych gmin turystycznych 
3. Konkurencja i współpraca w rozwoju produktu turystycznego miasta, gminy (na 

wybranych przykładach) 
4. Gospodarcze i społeczne zróżnicowania regionów (w Polsce, UE) 
5. Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, zasady przyjęte w UE 

6. Przedsiębiorczość i małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) – ekonomiczne                    
i instytucjonalne uwarunkowania procesów założycielskich, wkład MSP                      

w gospodarkę kraju i regionu, regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorczości 
7. Wykorzystanie środków pomocy UE w aspekcie makroekonomicznym 



8. Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki na wybranym obszarze 
9. Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego                               

i rozwoju społecznego 

10. Wpływ funduszy strukturalny na rozwój regionów, na przykładzie województwa 
11. Trendy rozwoju globalizacji wobec gospodarki narodowej 

12. Wpływ turystyki na rozwój ekonomiczny wybranego regionu 
13. Polityka monetarna, jej rodzaje i wpływ na procesy gospodarcze i rozwojowe 
14. Polityka budżetowa państwa, jej rodzaje i funkcje, budżet i jego struktura, deficyt, 

dług publiczny 
15. Rola, zakres i skutki odziaływania polityki fiskalnej 

16. Wpływ polityki budżetowej na rozwój gospodarczy i kształtowanie się relacji 
rynkowych 

17. Samorząd terytorialny , jego funkcje i zadania oraz wpływ na rozwój regionalny         

i lokalny w różnych obszarach 
18. Interwencjonizm państwowy jako narzędzie wspierające i ograniczające 

mechanizm rynkowy w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych 
19. Strategie rozwoju regionalnego i obszary ich oddziaływania 
20. Efektywność zasobów pracy, bezrobocie, formy wsparcia rozwoju kapitału 

ludzkiego w ujęciu regionalnym i lokalnym 
21. Transformacja systemowa w Polsce 

22. Przekształcenia strukturalne w gospodarce, polityka strukturalna w ujęciu 
przedmiotowym 

23. Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego 

24. Polityka strukturalna UE, a rozwój gospodarczy 
25. Narzędzia oddziaływania polityki UE w odniesieniu do wybranych obszarów 

społeczno-gospodarczych 

26. Polityka społeczna Polski i UE 
27. Polityka ochrony środowiska, jej aspekty i zadania oraz efekty 

28. Przemysł i jego rola w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego 
29. Jeździectwo jako forma turystyki kwalifikowanej 
30. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty imprez e-sportowych w Polsce i na świecie 

31. Determinanty wartości rynkowej zawodników na przykładzie europejskiego rynku 
piłki nożnej 

32. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty Igrzysk Olimpijskich 


