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KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW  

1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa ……..  z wykorzystaniem funkcji produkcji 

2. Ocena rozwoju społeczno – gospodarczego regionu 

3. Rozwój ekonomiczny 

4. Zróżnicowanie rozwoju powiatów 

5. Wielowymiarowa analiza gospodarki przestrzennej w regionie…………. 

6. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na …………... 

7. Wpływ funduszy inwestycyjnych na gospodarkę wolnorynkową 

8. Giełdy Papierów Wartościowych na rynku kapitałowym 

9. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw logistycznych w regionie …………… 

10. Ocena działalności portu morskiego w ……………….. w latach …………………………… 

11. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w ……… w latach ………………… 

12. Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań 

finansowych….. 

13. Analiza ekonomiczno-finansowa …………………..w latach …………… 

14. Wpływ finansowania zewnętrznego na działalność ………………….… 

15. Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań 

finansowych na przykładzie przedsiębiorstwa ..................w latach ...................... 

16. Czynniki rentowności w przedsiębiorstwach ..........................(na przykładzie 

wybranych przedsiębiorstw). 

17. Bezpośrednie i pośrednie możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 

gminach na przykładzie ......... 

18. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego …………………………. 

19. Analiza kosztów placówki oświatowej w latach ……... na przykładzie ..................... 

20. Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu 

terytorialnego na przykładzie gminy .................. w latach ………………. 

21. Wpływ funduszy inwestycyjnych na Giełdę Papierów Wartościowych 

22. Analiza działalności kredytowej na przykładzie .................................. 

23. Działalność depozytowa banku komercyjnego na przykładzie ......................... 

24. Ryzyko kredytowe i jego zastosowania na przykładzie ................................. 

25. Analiza finansowa rynku nieruchomości  
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KATEDRA EKONOMII  

1. Innowacyjność i konkurencyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa 

2. Innowacyjność i konkurencyjność czynnikiem rozwoju kraju (regionu) 

3. Współpraca technologiczna polskiego sektora B+R z przedsiębiorstwami jako czynnik 

wzrostu innowacyjności gospodarki 

4. Polityka wspierania innowacyjności podmiotów gospodarczych (np. MŚP) i jej efekty 

5. Ocena polityki wspierania innowacyjności w Polsce 

6. Innowacyjność krajów (regionów) – analiza porównawcza 

7. Determinanty rozwoju regionalnego w warunkach współczesnej gospodarki 

8. Możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa (kraju, regionu) wobec wyzwania 

współczesnej gospodarki 

9. Kooperacja i koopetycja jako strategie rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy 

10. Alianse strategiczne jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw we współczesnej 

gospodarce 

11. Megakorporacje i ich wpływ na gospodarkę światową  

12. Przemiany gospodarki światowej w XXI w. 

13. Regionalne systemy innowacji – istota, znaczenie, uwarunkowania 

14. Przekształcenia agrobiznesu w makro i mikroskali 

15. Przemiany polskiego przemysłu spożywczego jako konsekwencja integracji z UE 

16. Analiza ekonomiczna firmy …… w latach ………  

17. Ocena rezultatów transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce (innym kraju 

postsocjalistycznym) 

18. Reformy instytucjonalne w Polsce i ich efekty 

19. Problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego z perspektywy nowej ekonomii 

instytucjonalnej 

20. Inflacja i polityka antyinflacyjna w wybranych krajach w latach …….  

21. Deflacja i polityka antydeflacyjna w wybranych krajach w latach ……..  

22. Przebieg i skutki globalnego kryzysu gospodarczego dla polskiej (lub innej) 

gospodarki 

23. Przezwyciężanie skutków kryzysu gospodarczego na przykładzie wybranego kraju 

24. Determinanty rozwoju MŚP w Polsce 

25. Problemy liberalizacji rynku ………….. (np. usług pocztowych) w Polsce 

26. Problemy funkcjonowania sektora ………….. (rynku) w latach …………  

27. Oddziaływanie polityki …………….. na ……………… (firmę, sektor, problem społeczno-

gospodarczy) 

28. Wykorzystanie środków pomocowych UE dla rozwoju regionu 

29. Wykorzystanie środków pomocowych z UE dla rozwoju przedsiębiorstw 

30. Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania na rozwój przedsiębiorstwa ……  
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31. Gospodarka mieszkaniowa w województwie …………… w latach …………….  

32. Problemy rynku ……………. i narzędzia ich rozwiązywania przez państwo 

33. Analiza systemu opieki zdrowotnej w Polsce 

34. Ekonomiczno-organizacyjna ocena działalności przedsiębiorstwa  

35. Wpływ jakości kapitału ludzkiego na efektywność ekonomiczną firmy 

36. System ubezpieczeń społecznych  -  analiza porównawcza  

37. Wspólna polityka rolna UE-ewolucja i znaczenie dla rolnictwa polskiego 

38. Procesy prywatyzacji w Polsce jako czynnik wzrostu konkurencyjności 

39. Ewolucja systemu podatkowego w okresie transformacji systemowej 

40. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w polityce rozwojowej 

41. Analiza budżetu samorządu terytorialnego w aspekcie dochodów i inwestycji  

42. Ocena strategii rozwoju gminy w kontekście zaspokajania potrzeb społecznych 

43. Wpływ pakietu klimatyczno-energetycznego UE na polski sektor energetyczny 

44. Rola kapitału społecznego w rozwoju gospodarczym 

45. Rynek pracy (w Polsce, w zachodniopomorskim…) i jego uwarunkowania 

46. Gospodarka oparta na wiedzy jako koncepcja XX wieku 

47. Koncepcja homo oeconomicus w teorii ekonomii 

48. Współczesne tendencje oddziałujące na biznes 

49. Pozaekonomiczne cele działania podmiotów gospodarczych 

50. Pojęcie, przesłanki i skutki procesów globalizacyjnych na przełomie XX i XXI wieku 

51. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym w…………  

52. Kapitał społeczny jako jeden z warunków podnoszenia dobrobytu społecznego 

53. Teoria klastrów – pojęcie, powstawanie, korzyści (studium przypadku) 

54. Ryzyko w działalności gospodarczej …  

55. Funkcjonowanie rynku dóbr kapitałowych w Polsce w okresie transformacji 

systemowej 

56. Tendencje rozwojowe w myśli makroekonomicznej 

57. Inflacja a polityka pieniężna w latach…  

58. Źródła i mechanizm kryzysu na rynkach finansowych 

59. Współpraca transgraniczna a rozwój gospodarczy 

60. Perspektywy rozwoju sektora MŚP w Polsce 

61. Możliwości wsparcia rolnictwa w nowej perspektywie finansowej 

62. Skutki Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze rolnictw 

63. Analiza porównawcza I i II filara ubezpieczeń społecznych w Polsce 

64. Problemy bezrobocia w wybranej gminie na tle bezrobocia w województwie 

zachodniopomorskim 

65. Metody skutecznego zarządzania współczesną organizacją na przykładzie wybranej 

firmy 
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66. Ekonomia społeczna jako odpowiedź na problemy społeczno-gospodarcze kraju 

67. Podmioty ekonomii społecznej i ich rola w niwelowaniu problemów społeczno-

gospodarczych 

 

KATEDRA EKONOMII – ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA 

1. Kapitał ludzki, jego optymalizacja i wykorzystanie 

2. Mobilność zasobów pracy (aktywizacja i alokacja) 

3. Inwestowanie w kapitał ludzki 

4. Potencjał intelektualny zakładu pracy – organizacja ucząca się 

5. Kształcenie ustawiczne w kraju i Unii Europejskiej jako determinanta kształtowania 

potencjału społeczno-gospodarczego 

6. Kształcenie ekonomistów dla potrzeb gospodarki wolnorynkowej 

7. Losy zawodowe wybranego rocznika absolwentów Wydziału Ekonomicznego 

8. Finansowanie oświaty na przykładzie gminy, województwa, kraju 

9. Aktywne formy walki z bezrobociem (aktywizacja i alokacja zasobów pracy) 

10. Rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i doskonalenia kadr 

11. Nowoczesne metody zarządzania w MŚP 

12. Czynniki determinujące przydatność zawodową absolwentów Wydziału 

Ekonomicznego 

13. Zagrożenie humanizacji pracy w gospodarce wolnorynkowej 

14. Psychospołeczne koszty bezrobocia 

15. Podmiotowość pracownika w zakładzie pracy 

16. Programy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy na 

przykładzie województwa zachodniopomorskiego 

17. Popyt i podaż zasobów ludzkich na zachodniopomorskim rynku pracy 

18. Sytuacja absolwentów na rynku pracy (na przykładzie województwa 

zachodniopomorskiego) 

19. Znaczenie oceny okresowej pracowników w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej  

20. Kompetencje pracowników a potrzeby rynku pracy 

21. Motywowanie pracowników na przykładzie firmy 

22. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie 

23. Uwarunkowania i przebieg procesu kadrowego w organizacji 

24. Polityka personalna organizacji 

25. Problemy organizacji zespołów ludzkich(sprawne kierownictwo, modyfikacja 

zachowań, motywacja itp.)  

26. Elementy procesu kształcenia warunkujące sukces zawodowy absolwentów różnych 

kierunków studiów 
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27. Doskonalenie kadr gospodarki (kompetencje twarde i miękkie, inteligencja wieloraka 

itp.) 

28. Przedsiębiorczość – istota i determinanty 

29. Zasoby pracy i optymalizacja ich wykorzystania 

30. Teorie rozwoju zawodowego pracowników 

31. Biznes odpowiedzialny społecznie 
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KATEDRA EKONOMII MENEDŻERSKIEJ I RACHUNKOWOŚCI 

PRACE Z ZAKRESU EKONOMII MENEDŻERSKIEJ    

1. Ocena decyzji inwestycyjnych firmy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

2. Wpływ informacji na zachowanie inwestorów na rynku kapitałowym  

3. Ocena metod wyceny wartości firmy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

4. Analiza i ocena metod racjonalizacji wydatków publicznych  

5. Analiza czynników kształtujących wartość nieruchomości  

6. Ocena możliwości wykorzystania analizy kosztów i korzyści (CBA) w ocenie projektów 

gospodarczych 

7. Ocena efektywności wykorzystania leasingu w finansowaniu rozwoju jednostki na 

przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

8. Analiza możliwości wykorzystania finansowych instrumentów pochodnych do 

ograniczania ryzyka pogodowego 

9. Analiza możliwości ograniczania ryzyka walutowego na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa 

10. Ocena rzeczywistej efektywności projektów inwestycyjnych na przykładzie 

wybranego przedsiębiorstwa 

11. Dochodowość i ryzyko funduszy inwestycyjnych na przykładzie wybranego TFI 

12. Analiza ryzyka zmian stopy procentowej na przykładzie wybranego banku 

13. Analiza rynku pochodnych instrumentów finansowych w Polsce  

14. Ocena metod ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranego banku 

15. Konstrukcja efektywnego portfela akcji przedsiębiorstw notowanych na GPW w 

Warszawie 

16. Analiza strategii rozwoju firmy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

17. Wykorzystanie analizy fundamentalnej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na 

rynku kapitałowym 

18. Analiza możliwości wykorzystania analizy technicznej do podejmowania decyzji 

inwestycyjnych na rynku kapitałowym 

19. Analiza polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce  

20. Analiza techniczna jako podstawa decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym  

 

KATEDRA EKONOMII MENEDŻERSKIEJ I RACHUNKOWOŚCI 

PRACE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI    

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów na przykładzie wybranej jednostki 

2. Wycena instrumentów pochodnych na przykładzie wybranej jednostki 

3. Rachunkowość w warunkach gospodarki cyfrowej 
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4. Wpływ metod wyceny bilansowej zapasów na wynik finansowy jednostki 

5. Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranej jednostki 

6. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy na przykładzie sprawozdania finansowego 

wybranej jednostki 

7. Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie decyzyjnym na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa 

8. System finansowo-księgowy jako element zintegrowanego systemu zarządzania. 

9. Harmonizacja polskiego prawa bilansowego z MSSF 

10. Ocena wybranych systemów finansowo- księgowych funkcjonujących w wybranych 

jednostkach gospodarczych 

11. Specyfika rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie 

wybranych jednostek 

12. Budżetowanie i ocena dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na 

przykładzie wybranej jednostki 

13. Źródła pozyskiwania środków na finansowanie działalności rolniczej 

14. Amortyzacja w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie … 

15. Wykorzystanie systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed zagrożeniami 

finansowymi na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 

16. Wykorzystanie instrumentarium rachunkowości zarządczej do podejmowania decyzji 

na przykładzie… 

17. Rachunki decyzyjne w przedsiębiorstwach …..  na przykładzie …….. 

18. Budżetowanie kosztów w działalności ….. na przykładzie… 

19. Ocena wybranych systemów finansowo- księgowych funkcjonujących w wybranych 

jednostkach gospodarczych 
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KATEDRA MARKETINGU  

Ekonomia S2 

1. Wpływ środków z funduszy unijnych na zmianę profilu działalności małych portów 

morskich w Polsce   

2. Aktywność podmiotów portowych w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na 

finansowanie inwestycji w małych portach morskich 

3. Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej na polskie rybołówstwie 

morskie 

4. Wpływ środków unijnych na modernizacje małych portów morskich w Polsce   

5. Współpraca międzynarodowa i jej wpływ na rozwój regionu 

6. Współpraca transgraniczna i jej wpływ na rozwój wybranej jednostki terytorialnej.  

7. Globalizacja a regionalizacja procesów gospodarczych 

8. Szanse i bariery rozwoju wymiany handlowej Polski z ....... (wybrane państwa świata) 

9. Ocena atrakcyjności wybranych rynków zagranicznych dla polskich przedsiębiorców.  

10. Determinanty rozwoju polskiego handlu z ............ (wybrany kraj) w latach...... 

11. Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. 

12. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Polski w latach..... 

13. Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach ........... 

14. Znaczenie handlu zagranicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa X w latach ........ 

15. Budowa marki organizacji komercyjnych / niekomercyjnych 

16. Społeczna odpowiedzialność biznesu a idee marketingu 

17. Komunikacja jednostek samorządu z otoczeniem na przykładzie... 

18. Wpływ kryzysu finansowego na polski rynek nieruchomości. 

19. Wpływ kryzysu finansowego na wybrane sektory polskiej gospodarki  

20. Specyfika działalności marketingowej w usługach .... 

21. Skuteczność kampanii społecznych na wybranych przykładach 

22. Tożsamość i wizerunek - zasady tworzenia 

23. Budowa wizerunku miasta/ gminy... 

24. Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej ... 

25. Promocja jako narzędzie marketingu na przykładzie.... 

26. Wpływ integracji Polski z UE na wybraną branżę 

27. Kampanie reklamowe – tworzenie, efektywność...  

 

Ekonomia N2 

1. Wpływ środków z funduszy unijnych na zmianę profilu działalności małych portów 

morskich w Polsce   

2. Aktywność podmiotów portowych w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na 

finansowanie inwestycji w małych portach morskich 
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3. Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej na polskie rybołówstwie 

morskie 

4. Wpływ środków unijnych na modernizacje małych portów morskich w Polsce   

5. Współpraca międzynarodowa i jej wpływ na rozwój regionu 

6. Współpraca transgraniczna i jej wpływ na rozwój wybranej jednostki terytorialnej.  

7. Globalizacja a regionalizacja procesów gospodarczych 

8. Szanse i bariery rozwoju wymiany handlowej Polski z ....... (wybrane państwa świata) 

9. Ocena atrakcyjności wybranych rynków zagranicznych dla polskich przedsiębiorców.  

10. Determinanty rozwoju polskiego handlu z ............ (wybrany kraj) w latach...... 

11. Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. 

12. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Polski w latach..... 

13. Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach ........... 

14. Znaczenie handlu zagranicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa X w latach ........ 
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KATEDRA NIERUCHOMOŚCI, AGROBIZNESU I EKONOMII ŚRODOWISKA 

- ZAKŁAD PRAWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI    

1. Podatek od nieruchomości a gospodarka finansowa gminy 

2. Podatek rolny a gospodarka finansowa gminy 

3. Dochody z tytułu sprzedaży/dzierżawy/ najmu nieruchomości a gospodarka 

finansowa gminy/powiatu/województwa 

4. Ocena oddziaływania na środowisko jako determinanta procesów ekonomicznych i 

gospodarczych w gminie 

5. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w gospodarce finansowej gminy 

6. Ekonomiczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami gminnymi 

7. Ekonomiczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami specjalnego 

przeznaczenia 

8. Ekonomiczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (na 

przykładzie) 

9. Ekonomiczne uwarunkowania zarządzania przestrzenią gminy 

10. Ekonomiczne uwarunkowania zarządzania środowiskiem w gminie 

11. Determinanty rynku nieruchomości … w latach … 

12. Gospodarka nieruchomościami publicznymi na przykładzie wybranego zasobu 

nieruchomości 

13. Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu nieruchomości 

14. Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania 

15. Ekonomiczne uwarunkowania nieruchomościami zasobu spółdzielni mieszkaniowej 

16. Analiza struktury i udziału wpływów z nieruchomości w budżetach gmin 

17. Cykle koniunkturalne na lokalnych rynkach nieruchomości 

18. Funkcjonowanie rynku nieruchomości w województwie/powiecie 

19. Identyfikacja czynników lokalizacyjnych na potrzeby gospodarowania przestrzenią 

ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na wartość nieruchomości 

20. Inwestorzy instytucjonalni na rynkach nieruchomości 

21. Finansowanie działalności we wspólnotach mieszkaniowych na przykładzie … 

22. Gospodarowanie środkami funduszu remontowego 

23. Wybrane problemy finansowania remontów w nieruchomościach zabytkowych 

24. Skutki ekonomiczne ustalanie opłaty adiacenckiej 

25. Własność lokali i nieruchomości wspólnych 

26. Ekonomiczne zasady profesjonalnego utrzymania czystości w obiektach 

27. Analiza wpływów z gospodarki nieruchomościami do budżetu na przykładzie miasta 

… 

28. Założenia polityki gmin w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

29. Finansowanie wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy 
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30. Uprawnienia i obowiązki w sferze ekonomicznej właścicieli mieszkań we 

wspólnotach mieszkaniowych 

 

KATEDRA NIERUCHOMOŚCI, AGROBIZNESU I EKONOMII ŚRODOWISKA 

- ZAKŁAD DORADZTWA W AGROBIZNESIE  

- ZAKŁAD EKONOMII ŚRODOWISKA   

1. Wykorzystanie lokalnych i regionalnych czynników w społeczno – gospodarczej 

aktywizacji wiejskich obszarów problemowych w północnej i zachodniej Polsce (3 – 

4 prace magisterskie w różnych mikroregionach) 

2. Rola doradztwa w systemie instytucjonalnego wspierania rozwoju obszarów 

wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych 

3. Ekonomiczno – społeczne uwarunkowania procesu rozwoju wiejskich obszarów 

przygranicznych oraz małych miast (2 – 3 prace magisterskie w różnych 

mikroregionach) 

4. Działalność prewencyjno – rehabilitacyjna KRUS a wypadkowość w rolnictwie 

5. Stan i rozwój instytucji rynku rolnego w Polsce w świetle standardów i wyzwań UE 

6. Problemy aktywizacji bezrobotnych w gminie (powiecie) … 

7. Wpływ kredytu na rozwój inwestycji na obszarach wiejskich w województwie … 

8. Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach wiejskich – ich rola, znaczenie oraz 

możliwości i bariery rozwoju na przykładzie gminy 

9. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – na przykładzie gmin regionu 

zachodniopomorskiego 

10. Charakterystyka potrzeb doradczych i informacyjnych rolników indywidualnych w 

województwie zachodniopomorskim 

11. Instytucje i organizacje stymulujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich 

12. Problematyka trans granicznej ochrony obszarów szczególni cennych przyrodniczo 

na przykładzie doświadczeń w Euroregionie „Pomerania” 

13. Bariery i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach 

wiejskich w województwie zachodniopomorskim 

14. Doradztwo w procesie kreowania nowego modelu różnych form zespołowego 

współdziałania rolników i mieszkańców wsi 

15. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w rolnictwie 

16. Przedsiębiorczość na wsi – dodatkowe źródła dochodu dla gospodarstw wiejskich 

17. Rola państwa w społeczno – gospodarczym rozwoju wiejskich obszarów 

problemowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej 

18. Zmiany w rolniczych ubezpieczeniach społecznych w województwie … 
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19. Kształtowanie się elit lokalnych i liderów życia społeczno – gospodarczego na 

obszarach wiejskich 

20. Problemy zarządzania środowiskiem na obszarach wiejskich w aspekcie integracji z 

UE 

21. Problemy bezrobocia na obszarach wiejskich w okresie transformacji ustrojowej 

22. Doradztwo w procesie kreowania nowego modelu różnych form zespołowego 

współdziałania 

23. Rola doradztwa i modernizacji rynku rolnego według standardów UE 

24. Przemiany agrarne w gospodarstwach rodzinnych w Polsce, aktualne tendencje 

25. Instytucje doradztwa rolniczego, a rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich 

26. Skala i możliwości rozwoju gospodarstw towarowych w rolnictwie w świetle 

integracji z UE 

27. Rola samorządu w rozwoju gminy 

28. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarstw rodzinnych regionie 
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KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI W EKONOMII    

1. Zastosowanie metod ekonometrycznych w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych 

2. Zastosowanie metod statystycznych do budowy portfela papierów wartościowych 

3. Zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych w badaniu kondycji 

finansowej wybranego przedsiębiorstwa 

4. Metody statystyczne w analizie rynku nieruchomości 

5. Zastosowanie analizy fundamentalnej w badaniu atrakcyjności inwestycji 

wybranych spółek giełdowych 

6. Analiza krzywych Tornquista na wybranych grupy dóbr konsumpcyjnych  

7. Statystyczno-ekonometryczna analiza migracji ludności w wybranym rejonie 

województwa/kraju 

8. Statystyczno-ekonometryczne badanie rozkładów wybranych zmiennych 

ekonomicznych 

9. Ekonometryczna analiza kosztów funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa 

10. Statystyczno-ekonometryczna analiza produkcji w wybranym przedsiębiorstwie 

11. Metody statystyczne w ocenie jakości wyrobów 

12. Klasyfikacja spółek wybranej branży notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie 

13. Analiza taksonomiczna poziomu życia mieszkańców 

14. Klasyfikacja wybranych jednostek terytorialnych Polski ze względu na wybrane 

cechy  

15. Analiza rozwoju turystyki w układzie regionalnym. 

16. Statystyczna analiza aktywności turystycznej ludności Polski. 

17. Statystyczno-ekonometryczna analiza rynku pracy w wybranych jednostkach 

terytorialnych 

18. Statystyczno-ekonometryczna analiza wybranych segmentów rynku 

19. Badanie dynamiki kosztów utrzymania w gospodarstwach domowych w Polsce 
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KATEDRA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI 

1. Analiza ryzyka cenowego w przedsiębiorstwie na przykładzie … 

2. Efektywność funkcjonowania publicznych uczelni w Polsce 

3. Efektywność gospodarowania kapitałem intelektualnym na przykładzie … 

4. Efektywność techniczna nawożenia w wybranej grupie przedsiębiorstw 

5. Efektywność techniczna produkcji przedsiębiorstwa… 

6. Efektywność techniczna produkcji rolniczej w wybranej grupie przedsiębiorstw 

7. Efektywność skali produkcji w grupie przedsiębiorstw… 

8. Koszty i efekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

9. Efektywność techniczna uczelni prywatnych 

10. Koszty szkolenia personelu na przykładzie ……… 

11. Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie firmy x 
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ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ I TURYSTYKI 

1. Rozwój i wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie… 

2. Struktura przeciętnych wydatków gospodarstw domowych na żywność, rekreację i 

kulturę w gospodarstwach wiejskich wybranych gmin woj. zachodniopomorskiego.  

3. Wpływ migracji zarobkowej na problemy z komunikacją społeczną z rodziną. 

4. Rola mediów w informacji o usługach turystycznych. 

5. Rola ceny i dystrybucji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych, 

usługowych, produkcyjnych…. 

6. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne działalności obiektów turystycznych. 

7. Rentowność firm transportu osobowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 

8. Koszty przystosowania obiektów użyteczności publicznej do osób niepełnosprawnych 

(na przykładzie gminy…). 

9. Przedsiębiorczość czynnikiem sukcesu firmy …….. 

10. Społeczno-demograficzne uwarunkowania sprzedaży usług edukacyjnych. 

11. Dochody i wydatki budżetu lokalnego na przykładzie gminy ……… 

 

 

 

 

 

 


