
Lp. Autor tematu Propozycja tematu
1. dr Agnieszka Barczak Ocena wybranej gałęzi transportu w latach ……

2. dr Agnieszka Barczak Wybrane aspekty transportu ….. w Polsce/Europie

3. dr Agnieszka Barczak Ocena rynku usług kurierskich w Polsce na wybranych przykładach

4. dr Agnieszka Barczak Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym/ kolejowym / lotniczym w Polsce

5. dr Agnieszka Barczak Wybrane aspekty transportu żywności w Polsce

6. dr Agnieszka Barczak Wybrane aspekty transportu drogowego / kolejowego / lotniczego / miejskiego w Polsce

7. dr inż. Beata Szczecińska Efektywna Strategia Obsługi Klienta - analiza na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

8. dr Zbigniew Mazur Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa …..

9. dr inż. Beata Szczecińska Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw transportowych na tle krajów Unii Europejskiej

10. dr Anna Czarny Znaczenie outsourcingu w wybranych obszarach łańcucha logistycznego

11. dr Anna Czarny Ocena znaczenia centrów logistycznych na przykładzie wybranej gałęzi gospodarki narodowej

12. dr Anna Czarny Ocena zarządzania procesami logistycznymi w wybranym przedsiębiorstwie/branży

13. dr Anna Czarny Ocena zaawansowania rozwoju infrastruktury procesów logistycznych w województwie zachodniopomorskim

14. dr Anna Czarny Wpływ pandemii na stabilność łańcucha logistycznego wybranego przedsiębiorstwa/branży

15. dr Anna Czarny Uwarunkowania logistyczne nośników energii w województwie zachodniopomorskim w latach … 

16. dr Anna Czarny Logistyczne aspekty rozwoju transportu wodnego śródlądowego w północno-zachodnim regionie Polski w latach … .

17. dr Anna Czarny Wpływ bazy logistycznej na rozwój szlaków transportowych północ-południe Polski z uwzględnieniem portu Szczecin-Świnoujście w latach …..

18. dr inż. Andrzej Sobczyk Wskaźnikowa ocena łańcucha dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa …..

19. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena efektywności działalności logistycznej na przykładzie przedsiębiorstwa ….

20. dr Arkadiusz Malkowski Europejskie korytarze transportowe jako czynnik rozwoju gospodarczego Polski

21. dr Arkadiusz Malkowski Ocena funkcjonowania Głębokowodnego Terminala Kontenerowego

22. dr Arkadiusz Malkowski Rola usług transportowych w polskim handlu  zagranicznym w latach 2010-2019

23. dr Piotr Nowaczyk Znaczenie infrastruktury transportowej w rozwoju małych portów morskich w Polsce

24. dr Piotr Nowaczyk Określenie zasięgu zaplecza i przedpola małych portów morskich w Polsce 

25. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Współpraca sektora publicznego i prywatnego w ramach przedsięwzięć publiczno-prywatnych (PPP) na wybranych przykładach

26. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Identyfikacja i próba oceny ponoszonych ryzyk  w ramach wybranych przedsięwzięć publiczno-prywatnych  

27. dr Błażej Suproń Uwarunkowania rozwojowe centrów logistycznych o obszarze przygranicznym województwa zachodniopomorskiego w latach …

28. dr Błażej Suproń Wpływ infrastruktury drogowej na działalności przedsiębiorstw sektora Transport-Spedycja-Logistyka na terenie wybranego powiatu / miasta

29. dr Błażej Suproń Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne - stan obecny i perspektywy rozwoju 

30. dr Błażej Suproń Wpływ innowacji na rozwój wybranego przedsiębiorstwa sektora Transport-Spedycja-Logistyka

31. dr Błażej Suproń Ocena efektywności wdrożenia systemu telematycznego w działalność przedsiębiorstwa transportowego 

32. dr Błażej Suproń Uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw transportowych wykorzystujących pojazdy od DMC poniżej 3,5 t. w Polsce w latach…

33. dr Bożena Nadolna Ocena zakresu ujawnień informacji o działaniach w sferze pracowniczej w rocznym sprawozdaniu spółki transportowej

34. dr Wojciech Lewicki Zarządzanie logistyczne działalnością  klubu sportowego Pogoń Szczecin

35. dr Wojciech Lewicki Logistyczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w dobie pandemii COVID-19

36. dr Wojciech Lewicki Logistyka jako instrument kształtowania konkurencyjności firmy Amazon

37. dr Wojciech Lewicki Istota kanałów logistycznych w zakresie sprzedaży nowych samochodów osobowych w dobie pandemii COVID-19

38. dr Wojciech Lewicki Instrumenty logistyczne  tworzenia wartości dodanej dla klienta na podstawie wybranego przedsiębiorstwa

39. dr Wojciech Lewicki Efektywność procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z branży stoczniowej 

40. dr Wojciech Lewicki Zarządzanie logistyką dystrybucji  w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

41. dr Wojciech Lewicki Marketing  w działalności logistycznej na przykładzie podmiotu z sektora odnawialnych źródeł energii

42. dr Wojciech Lewicki Identyfikacja struktury kluczowych procesów logistycznych  w przedsiębiorstwie transportowym

43. dr Wojciech Lewicki Realizacja procesów logistycznych w magazynach i ich automatyzacja w nowoczesnym e-handlu

44. dr Maciej Oesterreich Statystyczna analiza struktury i dynamiki przewozów przedsiębiorstwa …

45. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Ocena stopnia zadowolenia pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie logistycznym

46. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Porównanie przedsiębiorstw logistycznych pod względem satysfakcji klienta 

47. dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła Regionalne zróżnicowanie rynku magazynowego w Polsce

48. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce

49. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury samochodowej (kolejowej, autobusowej) w Polsce

50. dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT Wykorzystanie wybranych metod ilościowych w analizach rozwoju rynku e-commerce

51. dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT Wykorzystanie wybranych metod ilościowych do oceny atrakcyjności logistycznej wybranych krajów i regionów
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