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Metody statystyczne i ich 

zastosowanie w analizach 

gospodarczych metody 

sondażowe oceny 

charakterystyk rynku, metody 

statystyczne w audycie 

finansowym, metody 

prognozowania 

1. Wstepna analiza jakości danych statystycznych 

na ptrzeby modelowania procesów korzystania z 

telefonów; 

2. Statystyczna   analiza  satysfakcji ze studiów;                                                                          

3. Prognozowanie wahań sezonowych;                                                                  

4. Metody warstwowania populacji;                                          

5. Symulasyjna analiza walutowych schematów 

losowania prób; 

6. Analiza struktiry tendencji sprzedaży herbaty.

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.

4. Migracje w województwie śląskim w układzie 

podregionów w latach 2010-2012

5. Modelowanie cen samochodów używanych 

wystawianych na aukcjach internetowych w 2013 

r.

6. Wybrane aspekty analizy nierówności 

dochodów i płac w Polsce na tle Unii Europejskiej

dr hab. inż. Wojciech Gamrot, 

prof. UE

Wnioskowanie statystyczne 

na podstawie prób 

nieprostych.    Estymacja 

punktowa wobec nielosowych 

zniekształceń danych. 

Estymacja nieparametryczna. 

Optymalizacja dyskretna i 

przeszukiwanie losowe. 

Programowanie w logice.

1. Estymacja charakterystyk przestrzennego 

procesu stochastycznego metodą największej 

wiarogodności 

2. Symulacyjne badanie własności stochastycznych 

złożonych estymatorów parametrów rozkładu 

cech w populacji skończonej i ustalonej                                                                                

3. Ocena wpływu niespełnienia założeń o 

rozkładzie cechy na własności parametrycznych 

testów istotności metodą Monte Carlo. 

4. Wyznaczanie własności stochastycznych ocen 

charakterystyk populacji skończonych 

wyznaczanych z wykorzystaniem metod 

randomizacji odpowiedzi                                                         

5. Wizualizacja procedur obliczeń statystycznych 

z wykorzystaniem narzędzi TCL/TK oraz OpenGL

Studia stacjonarne drugiego stopnia

kierunek Analityka gospodarcza
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dr hab. Henryk Zawadzki, 

prof. UE

Metody ilościowe w finansach 

(probabilistyczne 

modelowanie cech 

instrumentów finansowych) i 

ekonomii(modelowanie 

wzrostu gospodarczego) 

1. Ocena satysfakcji czytelników CINIBA za 

pomocą zmodyfikowanej metody SERVQUAL.

2. Nierówności dochodowe w Polsce oraz ich 

związki z wybranymi wielkościami 

makroekonomicznymi.

3. Umieralność i przeciętne trwanie życia w 

województwie śląskim w latach 1999-2014.

4. Wybrane metody analizy i prognozowania cen 

metali szlachetnych.

5. Analiza porównawcza klubów fitness z 

wykorzystaniem metod porządkowania liniowego 

oraz statystyk opisowych.

dr hab. Tomasz Żądło, prof. 

UE

Statystyka małych obszarów, 

Metody sondażowe, analiza 

szeregów przekrojowo-

czasowych

1. Predykcja charakterystyk populacji i 

podpopulacji na podstawie danych przekrojowo-

czasowych

2. Estymacja wartości średniej w populacji z 

wykorzystaniem informacji o zmiennych 

dodatkowych

3. Ocena wartości globalnej w domanach za 

pomocą wybranych metod estymacji

4. Wartości oddalone i wpływowe na przykładzie 

modelowania nakładów inwestycyjnych w 

powiatach

5. Testy permutacyjne dla liniowych modeli 

mieszanych. Badanie symulacyjne z 

wykorzystaniem danych o wpływach z podatków 

lokalnych


