
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Grzegorz Kończak, 

prof. UE

Statystyka, wnioskowanie 

statystyczne, analiza danych, 

statystyczna kontrola jakości, 

symulacje komputerowe

1. Jakość szkolnictwa wyższego na przykładzie 

wybranych uczelni śląskich

2. Dochody i wydatki miasta AAA na tle 

wybranych powiatów miejskich w  latach …….

3. Ocena poziomu życia w Polsce w AAA roku

4. Wykorzystanie przełącznikowego modelu 

Markowa na giełdzie walutowej

5. Losy zawodowe absolwentów studiów 

magisterskich pięciu największych uczelni 

ekonomicznych w Polsce

6. Ocena jakości życia Polaków w latach .... oraz 

..

dr hab. Krystyna Melich-

Iwanek, prof. UE

Ekonometria, Statystyka, 

Prognozy i symulacje

1. Poziom życia w Hiszpanii – porównanie 

regionów autonomicznych  w latach 2004,2007  i 

2010

2. Badanie satysfakcji klientów ING Banku 

Śląskiego S.A

3. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania 

emigracji

4. Wzrost gospodarczy a rynek pracy 

5. Porównanie efektywności metod adaptacyjnych 

prognozowania wydobycia  węgla kamiennego 

dr Andrzej Wójcik
Ekonometria,  Prognozy i 

symulacje

1. Rozwój rynku nieruchomości w Polsce.

2. Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 

kontekście zrównoważonego rozwoju.

3. Analiza migracji wewnętrznych w Polsce w 

latach 1995-2014.

4. Wpływ migracji na zmiany poziomu 

bezrobocia w UE.

5. Prognozowanie zatrudnienia oraz produkcji w 

przedsiębiorstwie "X".

dr Katarzyna Warzecha
Ekonometria, Statystyka, 

Prognozy i symulacje

1. Poziom życia mieszkańców Unii Europejskiej.

2 Analiaza statystyczno-ekonometryczna 

przestępczości w Polsce.

3 Fundusze europejskie a proces rozwoju 

regionalnego w Polsce.

4. Rozwój społeczno-gospodarczy województw 

Polski.

5.Analiza taksonomiczno-ekonometryczna rynku 

pracy. 6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Analityka gospodarcza



Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Adrianna Mastalerz-Kodzis

Ekonomia matematyczna, 

analiza rynków finansowych, 

zarządzanie ryzykiem

1. Modelowanie wybranych charakterystyk rynku 

pracy w zależności od

wskaźników demograficznych

2. Struktura demograficzna ludności województwa 

śląskiego i jej wpływ na

poziom życia

3. Analiza porównawcza poziomu życia, zdrowia i 

edukacji mieszkańców

krajów Unii Europejskiej

4. Pomiar zróżnicowania dochodów mieszkańców 

województwa śląskiego

5. Dynamiczna optymalizacja portfela papierów 

wartościowych w oparciu o

metody analizy fundamentalnej

6. Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego

dr Monika Miśkiewicz-

Nawrocka

Ekonometria, statystyka, 

matematyka finansowa, 

demografia

1. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych 

opisanych za pomocą szeregów czasowych (np. 

kursy walut, ceny akcji, indeksy giełdowe, ceny 

surowców).

2. Zastosowanie metod i narzędzi teorii 

nieliniowych układów dynamicznych do analizy 

zjawisk ekonomicznych (teoria chaosu 

deterministycznego).

3. Zastosowanie metod analizy technicznej, 

fundamentalnej i portfelowej w inwestowaniu.

4. Zastosowanie metod i narzędzi teorii 

nieliniowych układów dynamicznych do analizy 

zjawisk ekonomicznych (teoria chaosu 

deterministycznego).

5. Analiza procesu demograficznego w Polsce i 

na Świecie.

6. Analiza czaso-przestrzenna zjawisk 

ekonomicznych.

dr inż. Ewa Pośpiech

Matematyka dyskretna, 

Matematyka finansowa, 

Ekonomia matematyczna 

1. Analiza taksonomiczna zjawisk społeczno-

gospodarczych.

2. Modelowanie wybranych procesów 

ekonomicznych.

3. Zastosowanie narzędzi ilościowych w procesie 

podejmowania decyzji.

4. Ilościowa analiza wybranych zagadnień 

finansowych.

5. Zastosowanie grafów w zagadnieniach 

wspomagających proces zarządzania

dr Katarzyna Zeug-Żebro

Matematyka finansowa, 

Ekonomia matematyczna, 

Chaos deterministyczny, 

Analiza szeregów czasowych

1. Prognozowanie finansowych szeregów 

czasowych.

2. Wybrane metody identyfikacji chaosu 

deterministycznego.

3. Zastosowanie metod ilościowych do budowy 

portfela inwestycyjnego.

4. Analiza przestrzenno-czasowa zjawisk 

demograficznych.

5. Zastosowanie metod technicznych i 

fundamentalnych w inwestowaniu.


