Zeszyt Naukowy nr 10 – Prace z zakresu nauk społecznych

Zeszyt Naukowy nr 10 – „Prace z zakresu nauk społecznych”

Kielce 2009

spis treści

Cena 21,00 PLN

1/3

Zeszyt Naukowy nr 10 – Prace z zakresu nauk społecznych

Kolejny, dziesiąty numer Zeszytu Naukowego WSEiP zawiera tradycyjnie artykuły pracowników
Uczelni oraz osób z nią współpracujących, reprezentujących dyscypliny zaliczane do „nauk
społecznych” (ekonomia, finanse, prawo, politologia, europeistyka, zarządzanie). Nowością są
teksty poświęcone tematyce medycznej, autorstwa pracowników naukowych powołanego
niedawno Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz artykuły w języku angielskim napisane przez autorki
pochodzące z Federacji Rosyjskiej, będące efektem rozwijania międzynarodowych kontaktów
WSEiP.
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pdf
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Część III
Wybrane metody ilościowe w naukach społecznych
Artur Hołda
Rachunkowy i sprawozdawczy
pdf wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowy
Halina Młotkowska
Ujawnianie rezerw na zobowiązania
pdf
w pasywach bilansu innych jednostek niż banki, zakłady ubezpiecz
Robert Kowal
Statystyczny model procesu
pdf wzrostu aktywów przedsiębiorstwa i optymalizacja struktury kapitałowej
Część IV
Problematyka administracyjna i prawna
Ireneusz Nowak
Prawo podatkowe i jego ingerencyjny
pdf
charakter a ochrona praw podatnika – wybrane zagadnienia teor
Jacek Krzysztof Nikulin
Uwarunkowania prawne użycia
pdf
Sił Zbrojnych poza granicami państwa
Leszek Bielecki
Komercjalizacja i prywatyzacja
pdf przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia administracyjnoprawne
Piotr Ruczkowski
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pdf
w okresie okupacji
Elżbieta Tomkiewicz
Wspólna polityka rolna wobec
pdf nowych wyzwań (wybrane aspekty)
Część V
Problematyka nauk o zdrowiu
Magdalena Mazur
Zadośćuczynienie z tytułupdf
krzywdy wyrządzonej pacjentom – wybrane zagadnienia
Anna Siwoń, Paweł Macek
Znaczenie aktywności fizycznej
pdf
w prewencji raka piersi
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