
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki  

 

Proponowane tematy prac magisterskich i dyplomowych 
 

1.   Deficyt budżetu państwa w latach 1998-2010 

2.   Deficyt budżetowy i dług publiczny w latach 1998-2010. 

3.   Zmiany struktury dochodów budżetu państwa w latach 1995-2010 

4.   Zmiany struktury wydatków budżetu państwa w okresie 1995-2010 

5.   Dochody ludności Polski na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

6.   Budżety gospodarstw domowych w świetle badań GUS 

7.   Przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne w grupach społeczno-ekonomicznych  

      ludności (gospodarstwa domowe pracowników, rolników, pracujących na własny 

      rachunek, emerytów i rencistów) na podstawie informacji z roczników statystycznych GUS. 

8.   Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych wybranych grup  

      społeczno-ekonomicznych (gospodarstwa domowe pracowników, rolników, pracujących  

      na własny rachunek, emerytów i rencistów) 

9.   Wydatki na żywność w gospodarstwach domowych wybranych grup społeczno- 

      ekonomicznych (gospodarstwa domowe pracowników, rolników, pracujących na własny  

       rachunek, emerytów i rencistów)w latach 1995-2010 (na podstawie danych GUS) 

10. Wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii w gospodarstwach domowych  

      wybranych grup społeczno-ekonomicznych (gospodarstwa domowe pracowników, rolni- 

      ków, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów) 

11. Wydatki na ( do wyboru: zdrowie, rekreację i kulturę, transport, łączność, hotele i restau- 

      racje, edukację)  w gospodarstwach domowych wybranych grup społeczno- 

      ekonomicznych (gospodarstwa domowe pracowników, rolników, pracujących na własny 

       rachunek, emerytów i rencistów) 

12.Fundusze unijne źródłem finansowania inwestycji turystycznych gminach nadmorskich  

      województwa zachodniopomorskiego.  

13. Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

14. Konsumpcja usług turystycznych w rodzinach wielodzietnych.  

15. Aktywność zawodowa i turystyczna dorosłych osób niepełnosprawnych. 

16. Przygotowanie szkoły wyższej na przyjęcie studentów niepełnosprawnych. 

17. Nieruchomości turystyczne nad Bałtykiem – stan i perspektywy.  

18. Mobilność edukacyjna pracujących i bezrobotnych w podregionie szczecińskim.  

19. Gospodarka turystyczna w podregionie koszalińskim.  

20. Analiza kosztów i korzyści związanych z eksploatacją środowiska na wybranym  

      przykładzie. 

21. Opłaty i kary środowiskowe jako instrumenty bezpośredniego oddziaływania w polityce  

      ochrony środowiska (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego) 

22. Analiza skuteczności mechanizmów finansowania ochrony środowiska. 

23. Problem ekonomicznej wyceny zasobów środowiska. 

24. Ekonomiczne problemy gospodarki odpadami w woj. zachodniopomorskim.  

 

 


