S1E-N1E

Proponowane tematy prac dyplomowych

KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW
1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy
2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie
gminy ...... w latach .........
3. Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy ...............
4. Ocena

sytuacji

finansowej

przedsiębiorstwa

z

wykorzystaniem

sprawozdań

finansowych przedsiębiorstwa .........
5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa ………………
6. Ekonomiczna ocena działalności przedsiębiorstwa…………………
7. Ocena

efektywności

przedsiębiorstwa

…………..

z

wykorzystaniem

analizy

ekonomicznej.
8. Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie rentowności przedsiębiorstwa………
9. Zastosowanie

układu

piramidalnego

wskaźników

w

ocenie

efektywności

przedsiębiorstwa …...
10. Analiza

wielkości

i

struktury

towarów

polskiego

handlu

zagranicznego

transportowanych przez porty morskie w ……………. w latach ……………….
11. Analiza

zatrudnienia

w

przedsiębiorstwach

usług

przeładunkowo-składowych

realizowanych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów w ………….. w latach
12. Analiza zatrudnienia w Porcie Handlowym w ………….. w latach …………………..
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KATEDRA EKONOMII
1.

Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa.

2.

Efekty polityki wspierania innowacyjności. MŚP w Polsce na wybranym sektorze.

3.

Determinanty

rozwoju

regionalnego

w

polskiej

gospodarce

na

przykładzie

województwa ……
4.

Światowe doświadczenia wykorzystywania klastrów dla rozwoju regionu.

5.

Franchising jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie
(przykładach).

6.

Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania dla rozwoju firmy………… .

7.

Strategia integracji jako czynnik rozwoju firmy …………. .

8.

Wykorzystanie regionalnego systemu innowacji w województwie ………. dla rozwoju.

9.

Analiza ekonomiczna firmy …… w latach ……… .

10.

Globalny kryzys gospodarczy i jego wpływ na polską gospodarkę.

11.

Determinanty rozwoju wybranej firmy w latach ………….. .

12.

Oddziaływanie polityki ….. na …… problem bezrobocia (ograniczenia wykluczenia
itp.).

13.

Wykorzystanie środków pomocowych UE dla rozwoju regionu.

14.

Ocena wpływu środków z funduszy unijnych na firmy (regionu) ………… w latach …….

15.

Problem kobiet (innych grup) na rynku pracy i możliwości jego przezwyciężenia w
Polsce.

KATEDRA EKONOMII – ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA
1.

Zasoby pracy i optymalizacja ich wykorzystania.

2.

Alokacja siły roboczej poprzez wykształcenie.

3.

Społeczno - ekonomiczna efektywność kształcenia.

4.

Motywowanie jako sposób zarządzania ludźmi.

5.

Człowiek – praca, maszyna, relacje, zależności i skutki w kontekście efektywności
pracy.

6.

Kwalifikacje jako czynnik humanizacji pracy.

7.

Rynek pracy a kształcenie kadr (walka z bezrobociem).

8.

Finansowanie oświaty na przykładzie szkoły lub gminy.

9.

Aktywne formy walki z bezrobociem.

10.

Identyfikacja i przyczyny bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.

11.

Bariery rynku pracy w województwie zachodniopomorskim.

12.

Aspiracje i antycypacje zawodowe studentów (na przykładzie studentów ekonomii).

13.

Specyfika polityki personalnej w organizacji.

14.

System ocen okresowych pracowników w organizacji.

15.

Przyczyny powstawania konfliktów i zarządzanie konfliktem w organizacji.
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16.

Istota, znaczenie i struktura procesu adaptacji pracownika w organizacji.

17.

Kierowanie ludźmi w organizacji, style kierowania.

18.

Przydatność zawodowa pracowników i jej determinanty.

19.

Psychospołeczne problemy pracy.

20.

Kapitał ludzki determinantą sukcesu organizacji, regionu, państwa – istota,
determinanty i elementy składowe

21.

Aktywne formy walki z bezrobociem.

22.

Problemy współczesnej oświaty-zawody przyszłości.

23.

Stosunki interpersonalne w pracy.

24.

Etyczne problemy w kierowaniu ludźmi.

3

S1E-N1E

Proponowane tematy prac dyplomowych

KATEDRA EKONOMII MENEDŻERSKIEJ I RACHUNKOWOŚCI
PRACE Z ZAKRESU EKONOMII MENEDŻERSKIEJ
1.

Ocena decyzji kredytowych na przykładzie wybranego banku

2.

Analiza struktury kapitałowej firmy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

3.

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny standingu finansowego firmy na
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

4.

Zarządzanie kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie
wybranej firmy

5.

Analiza metod oceny zdolności kredytowej na przykładzie wybranego banku
komercyjnego

6.

Analiza finansowa jako instrument oceny sytuacji firmy na przykładzie wybranego
przedsiębiorstwa

7.

Analiza

rozwoju

bankowości

elektronicznej

na

przykładzie

wybranego

banku

komercyjnego
8.

Analiza płynności finansowej firmy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

9.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w strategii zarządzania firmą

10.

Źródła finansowania działalności sektora MSP

11.

Źródła finansowania nieruchomości

12.

Ocena polityki budżetowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego

13.

Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny kondycji finansowej wybranego
przedsiębiorstwa

14.

Wpływ systemu podatkowego na wynik finansowy firmy na przykładzie wybranego
przedsiębiorstwa

PRACE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI
1.

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce gospodarczej na
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

2.

Sprawozdawczość finansowa jako podstawa do oceny efektywności gospodarowania
majątkiem

3.

Specyfika rachunkowości …(np. w jednostkach sektora finansów publicznych,
jednostek

nie

prowadzących

działalności

gospodarczej

itd.)

na

przykładzie

wybranych podmiotów
4.

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie na przykładzie …

5.

Organizacja dokumentacji księgowej w jednostkach gospodarczych na przykładzie
…
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Organizacja

inwentaryzacji

w

(np.

jednostce

budżetowej,

przedsiębiorstwie

produkcyjnym, przedsiębiorstwie handlowym) na przykładzie wybranej jednostki
7.

Amortyzacja w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie …

8.

Kalkulacja kosztu jednostkowego w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

9.

Model rachunku kosztów w wybranym przedsiębiorstwie….

10.

Analiza kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie …

11.

Ocena gospodarki majątkiem obrotowym na podstawie bilansu na przykładzie
wybranej jednostki gospodarczej

12.

Ocena płynności finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie ….

13.

Podatek od towarów i usług i jego rozliczanie

14.

Formy

ewidencji

podatkowej

stosowane

przez

osoby

fizyczne

prowadzące

działalność
15.

Księgowe i podatkowe aspekty leasingu jako formy finansowania działalności
gospodarczej na przykładzie ………..

16.

Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie decyzyjnym na przykładzie wybranego
przedsiębiorstwa

17.

Nauczanie rachunkowości w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych na przykładzie
wybranej szkoły/uczelni

18.

Ocena

wykorzystania

systemów

finansowo-księgowych

przykładzie….
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KATEDRA MARKETINGU
Ekonomia S1
1. Ocena migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej
2. Przewidywany bilans przystąpienie Polski do Strefy Euro
3. Możliwości przezwyciężenia kryzysu finansowego w Strefie Euro
4. Wpływ wspólnej waluty europejskiej na konkurencyjność gospodarek państw Strefy
Euro na przykładzie Niemiec i Grecji
5. Przyszłość Strefy Euro w kontekście kryzysu finansowego
6. Przyczyny zróżnicowanej sytuacji na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej
7. Rola Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem finansowym w Strefie
Euro
8. Współpraca międzynarodowa i jej wpływ na rozwój regionu
9. Współpraca transgraniczna i jej wpływ na rozwój wybranej jednostki terytorialnej.
10. Globalizacja a regionalizacja procesów gospodarczych
11. Rola i funkcje organizacji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej
12. Budowa konkurencyjności regionalnej w dobie globalizacji
13. Wybrane problemy kształtowania wizerunku organizacji na przykładzie .......
14. Reklama w Internecie na przykładzie....
15. Segmentacja rynku klientów na przykładzie.....
16. Wybrane problemy marketingu na rynku nieruchomości
17. Wybrane problemy promocji firmy na przykładzie...
18. Rola ceny w marketingu
19. Franchising jako metoda zdobywania rynku
20. Metody pozyskiwania lojalności klientów
21. Marketing usług na przykładzie banku
22. Efektywność działań marketingowych kierowanych do młodzieży na rynku słodyczy
23. Reklama telewizyjna w oczach uczniów
24. Internet jako medium służące promocji
25. Marka w działalności podmiotu na przykładzie wybranych branż
26. Opakowanie jako narzędzie marketingu
Ekonomia N1
1. Ocena migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej
2. Przewidywany bilans przystąpienie Polski do Strefy Euro
3. Możliwości przezwyciężenia kryzysu finansowego w Strefie Euro
4. Wpływ wspólnej waluty europejskiej na konkurencyjność gospodarek państw Strefy
Euro na przykładzie Niemiec i Grecji
5. Przyszłość Strefy Euro w kontekście kryzysu finansowego
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6. Przyczyny zróżnicowanej sytuacji na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej
7. Rola Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem finansowym w Strefie
Euro
8. Współpraca międzynarodowa i jej wpływ na rozwój regionu
9. Współpraca transgraniczna i jej wpływ na rozwój wybranej jednostki terytorialnej.
10. Globalizacja a regionalizacja procesów gospodarczych
11. Rola i funkcje organizacji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej
12. Budowa konkurencyjności regionalnej w dobie globalizacji
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KATEDRA NIERUCHOMOŚCI, AGROBIZNESU I EKONOMII ŚRODOWISKA
- ZAKŁAD PRAWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Analiza rynku nieruchomości wybranego miasta
2. Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania miasta (na wybranym przykładzie)
3. Kształtowanie przestrzeni a rynek nieruchomości
4. Nieruchomości rolne jako przedmiot inwestycji
5. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania
6. Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa
7. Gospodarczo–społeczne determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego
8. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Polsce
9. Analiza preferencji i oczekiwań nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych
10. Analiza rynku kapitałowego i rynku nieruchomości jako konkurencyjnych obszarów
inwestowania kapitału
11. Analiza rynku nieruchomości gruntowych jako element strategii rozwoju obszarów
zurbanizowanych
12. Organizacyjne

i

ekonomiczne

aspekty

funkcjonowania

rynku

nieruchomości

komunalnych na przykładzie gminy …

KATEDRA NIERUCHOMOŚCI, AGROBIZNESU I EKONOMII ŚRODOWISKA
- ZAKŁAD DOSRADZTWA W AGROBIZNESIE
- ZAKŁAD EKONOMII ŚRODOWISKA
1. Rola doradztwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
2. Rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie (na przykładzie wybranej gminy)
3. Doradztwo i edukacja w rozwoju drobnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
oraz małych miast
4. Aktualne kierunki, tendencje i specyfika przedsiębiorczości kobiet wiejskich
5. Rola doradztwa w procesie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich
6. Efektywność różnych metod doradztwa w agrobiznesie
7. Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego
8. Strategie rozwoju lokalnego gmin – bariery i szanse opracowania i wdrażania
9. Lokalne i regionalne uwarunkowania strategii ekologicznego rozwoju obszarów
wiejskich (na przykładzie wybranego regionu)
10. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości rodzin rolniczych
11. Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki
12. Rolnicze grupy marketingowe
13. Edukacja jako jeden z ważniejszych warunków rozwoju obszarów wiejskich
14. Rolnicy przedsiębiorczy, ich gospodarstwa i problemy
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KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI W EKONOMII
1.

Statystyczno-ekonometryczna

analiza

produkcji

i

kosztów

w

wybranym

przedsiębiorstwie
2.

Analiza dynamiki i struktury budżetów wybranych jednostek terytorialnych

3.

Wykorzystanie metod statystycznych w analizie rynku nieruchomości

4.

Wykorzystanie badań ankietowych do oceny poziomu warunków życia

5.

Analiza taksonomiczna poziomu życia mieszkańców

6.

Klasyfikacja wybranych jednostek terytorialnych Polski ze względu na wybrane
cechy.

7.

Przestrzenne

zróżnicowanie

poziomu

rozwoju

społeczno-gospodarczego

na

przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego
8.

Analiza dynamiki i struktury procesów demograficznych.

9.

Analiza rozwoju turystyki w układzie regionalnym.

10.

Statystyczna analiza aktywności turystycznej ludności Polski.

11.

Statystyczno-ekonometryczna analiza rynku pracy w wybranych jednostkach
terytorialnych

12.

Analiza bezrobocia w wybranych jednostkach terytorialnych

13.

Zastosowanie metod statystycznych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
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KATEDRA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI
1.

Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej przedsiębiorstwa XX…

2.

Analiza produkcji w przedsiębiorstwie XX…

3.

Kompleksowa diagnoza przedsiębiorstwa XXX

4.

Ocena ryzyka produkcyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie ….

5.

Opłacalność produkcji rolniczej w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji.

6.

Procesy prywatyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie…

7.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie…

8.

Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie…
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ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ I TURYSTYKI
1. Deficyt budżetowy i dług publiczny w latach …..
2. Struktura dochodów i wydatków budżetu państwa w latach ……
3. Konsumpcja artykułów ……………w gospodarstwach domowych wielopokoleniowych.
4. Wpływ Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój regionu (na przykładzie …x… Strefy
Ekonomicznej)
5. Przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne w grupach społeczno-ekonomicznych
ludności (na podstawie informacji z roczników statystycznych GUS)
6. Wpływ funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego. Aktywizacja różnych grup
społecznych
7. Wpływ funduszy unijnych na rozwój małych przedsiębiorstw
8. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości a przedsiębiorczość akademicka
9. Wykorzystanie funduszy unijnych przez gminy nadmorskie
10. Dochody i koszty w działalności turystycznej
11. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju rynku (np. owoców, mleka, warzyw,
mięsa…) w Polsce
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