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Tematyka prac dyplomowych
·Zakład Analizy Ekonomicznej i Rachunkowości
oprof. dr hab. Franciszek Bławat, prof. zw. PG
§Analiza finansowa
§Analiza zagrożenia upadłością wybranych spółek
§Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
§Analiza płynności, sprawności działania, rentowności i zadłużenia
§Analizy kosztów
§Ocena finansowo-ekonomiczna projektu inwestycyjnego
§Czynniki determinujące zysk i rentowność firmy
§Analiza podstawowych relacji ekonomicznych w ujęciu dynamicznym
§Przedsiębiorca, jego cele i motywacje oraz kompetencje

§Analiza fundamentalna i techniczna wybranych spółek giełdowych
odr inż. Piotr Figura
§Analiza finansowa przedsiębiorstw
§Analiza zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
§Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw
§Analiza płynności, sprawności działania, rentowności i wspomagania finansowego przedsiębiorstw
§Finansowanie działalności przedsiębiorstw
§Porównawcza analiza finansowa przedsiębiorstw
§Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie
odr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG
§Udział pracy w dochodzie narodowym
§Substytucja pracy i kapitału
§Efektywność zasobów pracy
§Zatrudnienie i bezrobocie na rynku pracy
§Wybrane zagadnienia z zakresu polityki gospodarczej
§Polityka makroekonomiczna
§Rynek pracy w Polsce i wybranych krajach UE
§Kobiety na rynku pracy w Polsce i UE
§Aktywność zawodowa ludności polskiej
§Absolwenci na rynku pracy
§Efektywność funkcjonowania gospodarki polskiej na tle wybranych gospodarek UE
§Zatrudnienie w krajach UE
odr hab. inż. Tomasz Korol, prof. nadzw. PG
§Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw.
§Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą tradycyjnych metod.
§Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
§Działalność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarczej.
§Analiza ekonomiczno finansowa przedsiębiorstw.
odr Justyna Kujawska
§Systemy ewidencyjne kosztów w przedsiębiorstwie
§Księgowanie operacji gospodarczych w różnych rodzajach działalności
§Rentowność działalności ujęcie podatkowe i rachunkowe
§Systemy ewidencji a opodatkowanie podmiotu
§Doskonalenie rachunku kosztów (również usług medycznych)
§Funkcjonowanie rachunkowości zarządczej
§Budżetowanie kosztów i przychodów
§Analizy ekonomiczne
odr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG
§Wycena przedsiębiorstw.
§Produkty finansowe (fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, social lending itp.).
§Inwestycje alternatywne.
§Inwestycje w monety kolekcjonerskie.
§Bitcoins.
§Operacje wykupu własnych akcji przez spółki.
§Wskaźniki finansowe a cena akcji.
§Budżetowanie.
§Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych.
§Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością.
§Uwarunkowania ekonomiczne i prawne upadłości przedsiębiorstw.
§Transgraniczne upadłości przedsiębiorstw.

§Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw.
·Zakład Finansów
* - Finanse i Bankowość
odr hab. Anna Rzeczycka,
§Bank a przedsiębiorstwo (kredyty, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne)
§Ekonomiczno – finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw bankowych
§Bank komercyjny funkcjonujący w warunkach niepewności i ryzyka
§Instytucje finansowe (w tym bankowe) w procesie transformacji ustrojowej
§Zarządzanie finansami firmy w krótkim i długim okresie (zarządzanie kapitałem obrotowym, inwestowanie i
pozyskiwanie środków)
§Majątek przedsiębiorstw i źródła jego finansowania
odr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska
§Rynek finansowy jako miejsce pozyskania kapitału i inwestycji finansowych
§Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
§Analiza fundamentalna, techniczna i portfelowa
§Ryzyko finansowe i metody jego ograniczania
§Finanse gospodarstw domowych
odr Katarzyna Kubiszewska
§Problematyka bezpieczeństwa na rynku bankowym
§Problematyka rynków finansowych (narodowych i międzynarodowych)
§Fundusze Unii Europejskiej
§Finansowanie (długo- i krótkoterminowe) działalności przedsiębiorstw
odr hab. inż. Krystian Zawadzki
§Finanse instytucji międzynarodowych
§Problematyka rynku walutowego
§Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej
§Problematyka źródeł finansowania przedsiębiorstw
§Bank a przedsiębiorstwo
§Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie
§Wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę państwa/regionu/miasta
§Giełda Papierów Wartościowych, Forex
odr inż. Marcin Potrykus
·Konstrukcja i analiza optymalnego portfela inwestycyjnego
·Analiza ryzyka inwestycyjnego
·Rynki inwestycji tradycyjnych oraz alternatywnych (np. rynek funduszy hedgingowych, rynek win
inwestycyjnych, rynki surowców, rynek kamieni szlachetnych, rynki walutowe)
·Metody oceny projektów inwestycyjnych
·Instrumenty pochodne
·Źródła finansowania przedsiębiorstw i inwestycji
·Inżynieria finansowa
·Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw
·Problematyka zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami w przedsiębiorstwie
·Metoda regresji hedonicznej
·Modelowanie i prognozowanie szeregów czasowych
·Podstawowe modele ekonometrii przestrzennej
dr Jarosław Ziętarski
·Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
·Płynność w działalności przedsiębiorstwa
·Ryzyko kredytowe i metody jego ograniczania
·Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie

·Windykacja należności
·Źródła finansowania przedsiębiorstw
·Konkurencyjność produktów oferowanych przez instytucje finansowe
·Ryzyko walutowe oraz metody jego ograniczania
·Kształtowanie się sytuacji finansowej gospodarstw domowych
·Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie

