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BADANIA  
 

− Zakład Ekonomiki Rolnictwa  
• ekonomika produkcji rolnej, 
• ceny i marże w łańcuchu żywnościowym, 
• powiązanie krajowych rynków rolnych i żywnościowych z rynkami 
europejskimi i światowymi, 
• handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi (tendencje, 
ceny, konkurencyjność), 
• instrumenty polityki rolnej i handlowej, 
• prognozowanie w agrobiznesie (krótko-, średnio- i 
długoterminowe), 
• gospodarka i zarządzanie zasobami nieruchomości, 
• rynek i wycena nieruchomości. 
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BADANIA  
 
− Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

• międzynarodowe stosunki gospodarcze w zakresie gospodarki 
żywnościowej, 
• ekonomiczne aspekty integracji z Unią Europejską w odniesieniu do 
agrobiznesu, 
• procesy koncentracji w gospodarce żywnościowej w kraju i na 
świecie (fuzje, przejęcia, inwestycje bezpośrednie), 
• ekonomika rolnictwa w wybranych regionach Polski i świata, 
• handel rolny i międzynarodowe rynki produktów rolnych i 
żywnościowych, 
• wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w rolnictwie i gospodarce 
żywnościowej, 
• ekonomika rolniczych gospodarstw ekologicznych, 
• ekonomiczne aspekty ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniami i gospodarowania zasobami naturalnymi w kraju i 
zagranicą, 
• oddziaływanie na środowisko naturalne procesów i produktów w 
energetyce i logistyce 
• ekonomika produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
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BADANIA  
  

 
− Zakład Metod Ilościowych 

• metody probabilistyczne i ekonometryczne, 
• metody wielowymiarowej analizy danych, 
• matematyczny opis sytuacji konfliktów i kooperacji, 
• teoria informacji, ekonomika informacji, 
• teoria podejmowania decyzji gospodarczych, 
• analiza funkcjonowania rynków towarowych, 
• wymiana towarowa prowadzona w trybie bezpośrednim, 
• klasyfikacja podmiotów gospodarczych i ich kondycja finansowa (z 
zastosowaniem sieci neuronowych i szeroko rozumianych metod 
probabilistycznych). 
• teoria gier, teoria aukcji. 
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Przykładowe tytuły prac magisterskich  

na kierunku Ekonomia 
1. Wpływ globalizacji ekonomicznej na rozwój rynków 

wschodzących na przykładzie xxx 
2. Wpływ zadłużenia zagranicznego krajów słabo rozwiniętych 

na ich gospodarki na przykładzie.... 
3. Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy 

na przykładzie... NAFTA ... CEFTA ... EFTA… 
4. Rynek piwa w Polsce i Czechach w latach… 
5. Handel zagraniczny mięsem i jego przetworami w latach 
6. Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na 

polski  sektor paliwowy 
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Przykładowe tytuły prac magisterskich  

na kierunku Finanse i rachunkowość 
1. Wycena nieruchomości leśnych, rekreacyjnych… itd. na 

przykładzie... 
2. Ocena sytuacji finansowej … podmiotu… w latach...  
3. Gospodarka finansowa gminy …. w latach… 
4. Prognozowanie zagrożenia upadłością na przykładzie... 
5. Prognozowanie ryzyka kursowego i cen światowych na 

przykładzie... 
6. Ryzyko wybuchu kryzysu walutowego w Polsce 
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Przykładowe tytuły prac magisterskich  

na kierunku Zarządzanie 
1. Strategie korporacji międzynarodowych na rynku artykułów 

szybkozbywalnych (FMCG) na przykładzie firm Nestle i Unilever 
2. Metody i sposoby zarządzania spółką komunalną na przykładzie 

dwóch przedsiębiorstw komunalnych w Płocku 
3. Rynek czarnej porzeczki w Polsce i jego powiązania z rynkiem 

światowym 
4. Poziom i rozwój systemu pomocy społecznej w RFN i w Polsce na 

przykładzie gmin Horst i Sanniki w latach 2002 – 2004 
5. Koszty wprowadzenia systemu gospodarki odpadami na terenie 

gminy Moszczenica 
6. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska na terenie gminy i 

miasta Warta 
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Przykładowe tytuły prac magisterskich  

na kierunku Logistyka 
1. System Anteeo WMS w przedsiębiorstwie logistycznym LOXX Sp.z 

o.o. 
2. Logistyka na rynku farmaceutycznym na przykładzie firm PGF 

Cefarm Lublin i Farmacol Mory 
3. Dystrybucja jako element systemu logistycznego na przykładzie 

przedsiębiorstwa DHL 
4. Logistyka sprzedaży w firmie kosmetycznej na przykładzie firmy 

Farmona 
5. Gospodarka magazynowa na przykładzie firmy Metal-Fach Sp.z o.o. 

w Sokółce 
6. Rola i rozwój centrów logistycznych w Polsce 
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Dziękuję za uwagę! 
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