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1 Dr Wojciech Gamrot

Wnioskowanie statystyczne na podstawie 

prób nieprostych, estymacja punktowa 

wobec nielosowych zniekształceń danych, 

estymacja nieparametryczna, 

optymalizacja dyskretna i przeszukiwanie 

losowe, programowanie w logice.

1. Symulacyjne badanie własności wybranych strategii estymacji z wykorzystaniem 

programu R.

2 Dr Maria Jadamus-Hacura  Ekonometria, Prognozy i symulacje.

1.Wykorzystanie metod prognozowania w modelowaniu zjawisk ekonomicznych .                                                                                                                                                           

2. Teorie ruchu pracy.                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Metody statystyczne zarządzania jakością (badania jakości usług , satysfakcji 

klienta).                                                                                                                                                       

4. Metody inzynierii finansowej.

3 Dr Anna Janiga-Ćmiel 
Ekonometria, statystyka, prognozy i 

symulacje

1. Analiza wybranych procesów gospodarczych  i zależnosci występujacych miedzy 

nimi.

2. Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. 

3. Zastosowanie metod  ilościowych w ekonomii i zarzadzaniu.                                                                           

4. Prognozowanie zjawisk gospodarczych.

4 Dr Adrianna Mastalerz-Kodzis
Ekonomia matematyczna, analiza rynków 

finansowych, zarządzanie ryzykiem.

1. Zastosowanie metod ilościowych w analizach ekonomicznych.

2. Modelowanie procesów gospodarczych.

3. Zastosowanie metod analizy technicznej i fundamentalnej w procesie decyzyjnym.

4. Analiza ryzyka inwestycyjnego.  

5. Modelowanie ryzyka finansowego.  

6. Analiza przestrzenno-czasowa wielkości ekonomicznych.

7. Demograficzne uwarunkowania życia w Polsce i na Świecie.

8. Wpływ charakterystyk demograficznych na rynek pracy.
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5
Dr Monika Miśkiewicz-

Nawrocka

Ekonometria, statystyka, matematyka 

finansowa, demografia.

1. Zastosowanie metod ilościowych w analizie zagadnień finansowych.

2. Analiza porównawcza wybranych produktów bankowych w Polsce w wybranych 

latach.

3. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (np. indeksów giełdowych, notowań 

kursów walut, cen akcji).

4. Zastosowanie metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej w

inwestowaniu.

5. Analiza procesu starzenia się społeczeństwa w Polsce.

6 Dr inż.  Ewa Pośpiech 
Matematyka dyskretna, matematyka 

finansowa, ekonomia matematyczna 

1. Grafy jako narzędzia wspomagające proces zarządzania. 

2. Zastosowanie narzędzi informatycznych w analizie zagadnień finansowych.                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Zastosowanie narzędzi ilościowych w procesie podejmowania decyzji.                                                                                                                                                                        

4. Analiza ilościowa wybranych procesów ekonomicznych.                                           

7 Dr Katarzyna Warzecha 
Ekonometria, statystyka, prognozy i 

symulacje

1. Analiza poziomu życia ludności.

2. Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.     

3. Wykorzystanie metod ilościowych do badania zjawisk społeczno-gospodarczych 

oraz procesów demograficznych.

8 Dr Andrzej Wójcik Ekonometria,  Prognozy i symulacje

1. Modelowanie zmiennych makroekonomicznych.

2. Ekonometryczna analiza kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie.

3. Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych.

4. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

5. Modelowanie szeregów czasowych.

9 Dr Katarzyna Zeug -Żebro

Matematyka finansowa, ekonomia 

matematyczna, chaos deterministyczny, 

analiza szeregów czasowych.

1. Analiza finansowych szeregów czasowych.          

2. Teoria portfela.

3. Zastosowanie metod ilościowych w badaniu zjawisk demograficznych.

4. Metody analizy chaosu deterministycznego.

5. Wykorzystanie wybranych programów komputerowych do analizy zjawisk 

ekonomicznych.

10 Dr Tomasz Żądło

Statystyka małych obszarów, Metody 

sondażowe, analiza szeregów przekrojowo-

czasowych.

1. symulacyjne analizy własności wybranych estymatorów

2. wybrane aspekty wnioskowania na podstawie prób nielosowych

3. ocena charakterystyk podpopulacji

4. wybrane metody wnioskowania w oparciu o szeregi przekrojowo-czasowe


