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1
Prof. zw. dr hab. Janusz 

Wywiał

Metody statystyczne i ich zastosowanie w 

analizach gospodarczych,  metody 

sondażowe oceny charakterystyk rynku, 

metody statystyczne w audycie 

finansowym, metody prognozowania 

1. Zastosowanie losowania grupowego w kontroli finansowej.

2. Wykorzystanie losowania warstwowego w audycie finansowym.

3. Statystyczna analiza produkcji i prognozowania w wybranych segmentach gospodarki 

narodowej.

4. Ocena poziomu jakości życia studentów UE z wykorzystaniem metod statystycznych.

5. Analiza dokładania wybranych metod produkcji adaptacyjnej na przykładzie 

prognozowania potu na produkty mięsne.

6. Analiza statystyczna wypadków drogowych w Polsce w latach x-y.

7. Analiza zależności miedzy nakładami na ochronę środowiska a ich efektami na 

przykładzie emisji zanieczyszczeń powietrza. 

2
Prof. dr hab. Zofia Mielecka-

Kubień

Zastosowanie metod ilościowych w 

badaniach ekonomiczno – społecznych.  

1. Analiza zjawisk demograficznych, społecznych i ekonomicznych, w szczególności 

badanie poziomu życia, zdrowotności populacji, badanie cykliczności zjawisk.

2.  Badanie powiązań między zjawiskami ekonomicznymi, spolecznymi i 

demograficznymi za pomocą modelowania ekonometrycznego.                                        

3. Wykorzystanie metod statystycznej j ekonometrycznej analizy przestrzennej w analizie 

demograficznej i ekonomiczno-spolecznej.

3 Prof. UE dr hab. Józef Biolik 

Ekonometria, prognozowanie zjawisk i 

procesów, modelowanie gospodarki 

regionu oraz przedsiębiorstwa.

 

1. Badanie upadłości przedsiębiorstw z  wykorzystaniem   analizy dyskryminacyjnej.

2. Analiza rynku pracy. Analiza bezrobocia.                                                                                                                                                                              

3. Analiza jakości procesu produkcyjnego na przykładzie wybranej firmy.                                                                                                                                                                        

4. Analiza jakości kształcenia .                                                                                                                                                                                                                                       

5. Analiza poziomu życia w ujęciu przestrzennym.       

6. Modelowanie i prognozowanie wybranych zjawisk.
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4
Prof. UE dr hab. Grzegorz 

Kończak

Statystyka, wnioskowanie statystyczne, 

analiza danych, statystyczna kontrola 

jakości, symulacje komputerowe

1. Porównanie jakości życia w województwie A i B.

2. Rynek olejów silnikowych w Polsce. 

3. Warunki życia gospodarstw domowych w województwie. 

4. Analiza szeregów czasowych np. cen energii.

5. Losy zawodowe absolwentów uczelni ekonomicznych.

6. Jakość szkolnictwa wyższego na przykładzie ...

5
Prof. UE  dr hab.  Krystyna 

Melich-Iwanek 

Ekonometria, statystyka, prognozy i 

symulacje

1. Wykorzystanie metod ekonometrycznych i statycznych w modelowaniu i 

prognozowaniu zjawisk ekonomicznych .                                                                                                                                                           

2. Teorie rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Prognozowanie rynku pracy.

4. Analiza poziomu życia ludności w ujęciu przestrzennym i czasowym.

6
Prof. UE dr hab. Henryk 

Zawadzki

Metody ilościowe w finansach 

(probabilistyczne modelowanie cech 

instrumentów finansowych) i 

ekonomii(modelowanie wzrostu 

gospodarczego).

1. Metody badan operacyjnych w Ekonomii i Zarządzaniu

2. Modele wzrostu i cyklu gospodarczego

3. Matematyczne modelowanie wzrostu gospodarczego

4. Zastosowanie badań operacyjnych. 

7 Dr Aleksandra Burgiel

Badania rynkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zachowań podmiotów 

rynkowych (w tym klientów indywidualnych 

i instytucjonalnych) z wykorzystaniem 

różnych metod i narzędzi, rola systemu 

informacji marketingowej w zarządzaniu 

firmą, metody prowadzenia badań 

marketingowych. wykorzystanie wyników 

badań marketingowych w planowaniu i 

prowadzeniu działalności gospodarczej.

1. Analizy popytu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy X).

2. Wykorzystanie metod analizy statystycznej dla celów segmentacji rynku wybranych 

dóbr konsumpcyjnych.

3. Realizacja i wykorzystanie wyników badań rynkowych w małej firmie (na przykładzie 

przedsiębiorstwa Z).

4. Statystyczna analiza postaw konsumentów wobec marki/firmy/produktu Z.

5. Wykorzystanie metod statystycznych w analizach zwyczajów zakupowych 

konsumentów na rynku wybranych dóbr. 


