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1.  
Franchising jako szansa na prowadzenie działalności gospodarczej na 
przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego 

Franchising as an opportunity for conducting business activity 
on the example of a trading and service company 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Brodzik Mateusz 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

2.  
Statystyczna analiza zjawisk demograficznych w Polsce w latach 2010-
2015 

Statistical analysis of demographic phenomena in Poland in the 
years 2010-2015 

dr hab. Iwona Bąk Baranowska Milena 

3.  
Przestrzenne zróżnicowanie województw Polski pod względem 
sytuacji na rynku pracy 

Spatial differentiation of Poland’s provinces in terms of the 
situation on the labour market 

dr hab. Iwona Bąk Pietkiewicz Patrycja 

4.  Sytuacja osób młodych na rynku pracy w świetle badań ankietowych 
The situation of young people on the labour market in the light 
of questionnaire survey 

dr hab. Iwona Bąk Prusak Jakub 

5.  
Statystyczna analiza ofertowych cen nieruchomości w Szczecinie w 
roku 2016 

Statistical analysis of the real property offer prices in Szczecin in 
2016 

prof.dr hab. Jan 
Zawadzki 

Nowak Wiktor 
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6.  Wpływ prywatyzacji i restrukturyzacji na rozwój przedsiębiorstwa 
The impact of privatisation and restructuring on the company’s 
development 

dr Beata Będzik Hruby Michał 

7.  Innowacyjność jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw 
Innovation as a factor for improvement of enterprise 
competitiveness 

dr Beata Będzik Stępień Jacek 

8.  Ocena liberalizacji rynku usług pocztowych w Polsce 
Assessment of the liberalisation of the market in postal 
services in Poland 

dr Beata Będzik Zawora Paweł 

9.  
Do wyboru przez studenta: 
1. Determinanty rozwoju regionalnego w polskiej gospodarce na 
przykładzie województwa zachodniopomorskiego  
2. Wykorzystanie środków pomocowych UE dla rozwoju regionu 

Optional, to be chosen by student: 
1. Determinants of the regional development in the Polish 
economy on the example of the West Pomeranian Province 
2. The use of the EU aid funds for the regional development 

dr Beata Będzik 
Sperski Wojciech 

10.  
Trykacz-
Sperska 

Dąbrówka 

11.  
Wykorzystanie środków unijnych na rozwój infrastruktury drogowej w 
Polsce w latach 2009-2014 

The use of the EU funds for road infrastructure development in 
Poland in the years 2009-2014 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Arczewski Sebastian 

12.  
Aktywność zawodowa kobiet w Polsce i jej uwarunkowania w latach 
2006-2016 

The professional activity of women in Poland and its 
determinants in the years 2006-2016 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Helak Grażyna 

13.  
Tendencje w handlu zagranicznym polskiego przemysłu spożywczego w 
latach 2004-2015 

Trends in the foreign trade of Polish food industry in the years 
2004-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Nowak Patrycja 

14.  
Ocena sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim w latach 2011-
2015 

Assessment of the situation of the labour market in the 
Drawsko Pomorskie District in the years 2011-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Rupińska Patrycja 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

15.  
Zastosowanie metod statystycznych do oceny kondycji finansowej 
wybranej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie w latach 2010-2014 

Application of statistical methods for assessing the financial 
condition of a chosen company listed on the Warsaw Stock 
Exchange in the years 2010-2014 

dr Katarzyna 
Wawrzyniak 

Sibiński Adam 

 

 

 
 
 
 


