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Sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Sprawozdawczość finansowa w małych firmach
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem
Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie raportu rocznego
Walory poznawcze sprawozdania finansowego
Kontrola wewnętrzna w jednostce gospodarczej
Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa
Projektowanie systemu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie
Rola controlingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie
Controlling w zarządzaniu bankiem
Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
Controlling kosztów procesów logistycznych
Controllingowe narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie
Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Problemy wdrażania systemu budżetowania i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie
Rola narzędzi rachunkowości zarządczej w realizacji strategii przedsiębiorstwa
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie X
Nowoczesne koncepcje zarządzania kosztami na przykładzie X
Zarządzanie i kontrolowanie kosztów w spółce X
Rola kalkulacji kosztów w procesie kształtowania cen produktów
Wykorzystanie zaawansowanych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu kosztami
Cele i sposoby wykorzystania systemu rachunku kosztów działań w teorii i praktyce
Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu procesami logistycznymi
Systemy rachunkowości zarządczej w małych i średnich przedsiębiorstwach
Wykorzystanie zbilansowanej karty wyników w ocenie efektywności przedsiębiorstwa
Ocena efektywności zadań inwestycyjnych w gminie na przykładzie miasta XYZ
Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa …
Determinanty i procesy negocjacji kredytowych między bankiem a przedsiębiorstwem
Zarządzanie należnościami na przykładzie przedsiębiorstwa…
Ewidencja i kontrola wykorzystania środków pieniężnych przedsiębiorstwie
Analiza przychodów i kosztów wybranego przedsiębiorstwa
Analiza poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa
Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu bilansowym i
podatkowym
Obciążenia fiskalne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Podatkowe uwarunkowania zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
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Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstwa
Podatkowe uwarunkowania decyzji leasingowych
Rachunkowość przedsiębiorstwa a rozliczenia podatkowe
Formy ewidencji podatkowej w przedsiębiorstwie
Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie – możliwości i sposoby minimalizacji obciążeń
podatkowych
Podatek VAT i jego wpływ na działalność finansową przedsiębiorstwa
Analiza obciążeń podatkowych małego przedsiębiorstwa
Analiza przesłanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiębiorców)
Optymalizacja obciążeń podatkowych osób fizycznych i prawnych
Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce
Leasing jako forma finansowania działalności przedsiębiorstw

45.
46.
47.
48.
49.
50.

2. dr Mikołaj Mielczarek:
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- Podatki i system podatkowy w Polsce i UE
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa
- Finanse przedsiębiorstw
- Finanse jednostek samorządu terytorialnego
- Finanse oraz finansowanie wspólnot religijnych i związków wyznaniowych w Polsce i UE

