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Katedra Ekonomii i Rachunkowości
1. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Oddziaływanie pandemii Covid-19 na sytuację finansową wybranego przedsiębiorstwa z sektora TSL

2. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT Wybrane determinanty zmian sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw branży transportowej w Polsce w latach…..

3. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Identyfikacja i próba oceny ryzyka w ramach wybranych przedsięwzięć publiczno-prywatnych z branży 
logistycznej w latach….

4. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Perspektywy rozwoju kolejnictwa w kontekście rozbudowy korytarzy transportowych

5. dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT Nowy "jedwabny szlak" jako szansa rozwojowa dla polskiej gospodarki

6. dr Marzena Rydzewska Ocena kosztów kosztów produkcji, magazynowania i zbytu produktów na przykładzie …

7. dr Marzena Rydzewska Ocena kosztów użytkowania środków trwałych w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie …..

8. dr Marzena Rydzewska Ocena gospodarki majątkiem obrotowym na podstawie bilansu na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej

9. dr Marzena Rydzewska Ocena efektywności gospodarowania majątkiem w przedsiębiorstwie na przykładzie …..

10. dr Marzena Rydzewska Inwentaryzacja majątku trwałego i obrotowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych na przykładzie ... 

11. dr Marzena Rydzewska Amortyzacja podatkowa środków transportowych jako koszt uzyskania przychodu w małym przedsiębiorstwie

12. dr Marzena Rydzewska Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku obrotowego na przykładzie …..

13. Dr Błażej Suproń Uwarunkowania rozwojowe centrów logistycznych o obszarze przygranicznym województwa 
zachodniopomorskiego w latach …

14. Dr Błażej Suproń Wpływ infrastruktury drogowej na działalność przedsiębiorstw sektora Transport-Spedycja-Logistyka

15. Dr Błażej Suproń Wpływ innowacji na rozwój wybranego przedsiębiorstwa sektora Transport-Spedycja-Logistyka

16. Dr Błażej Suproń Ocena efektywności wdrożenia systemu telematycznego w działalność przedsiębiorstwa transportowego 

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

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu

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

2. dr Beata Szczecińska Transport towarów specjalnych na przykładzie przedsiębiorstwa....

3. dr Beata Szczecińska Ocena wpływu metod wspomagających poprawę jakości w logistyce na przykładzie przedsiębiorstwa ....

4. dr inż. Henryk Marjak Modelowanie cen wybranych spółek sektora Transport i logistyka z wykorzystaniem metod uczenia 
maszynowego

5. dr Wojciech Zbaraszewski Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa transportowego w latach …. 

6. dr Wojciech Zbaraszewski Ocena sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa logistycznego …. w latach …..

7. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena wskaźnikowa funkcjonowania łańcucha dostaw na przykładzie …..

8. dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena wskaźnikowa funkcjonowania sieci logistycznej

9. dr inż. Andrzej Sobczyk Zrównoważony łańcuch dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa branży X

10. dr Anna Czarny Ocena procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie w latach ….....

11. dr Anna Czarny Ocena procesów logistycznych w wybranym sektorze gospodarki narodowej w latach ...

12. dr Anna Czarny Rola outsourcingu w wybranych obszarach łańcucha logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 

13. dr Anna Czarny Ocena struktury sieci dystrybucji w na przykładzie wybranej branży w latach …
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14. dr Anna Czarny  Wpływ sytuacji kryzysowej (np. pandemii) na stabilność łańcucha logistycznego wybranego przedsiębiorstwa

15. dr Anna Czarny Wpływ sytuacji kryzysowej (np. pandemii) na stabilność łańcucha logistycznego wybranego sektora gospodarki 
narodowej

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

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

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

19. dr Rafał Mazur Działania marketingowe centrum dystrybucyjnego na przykładzie…

20. dr Rafał Mazur Innowacje w dystrybucji produktów na przykładzie…

21. dr Arkadiusz Malkowski Rola i znaczenie terminalu DCT Gdańsk w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

22. dr Arkadiusz Malkowski Rola i znaczenie centrów logistycznych w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

1. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT  Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich pod względem infrastruktury technicznej związanej z ochroną 
środowiska

2. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Perspektywy rozwoju transportu wodnego w Polsce

3. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim

4. dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT Wpływ infrastruktury transportowej i teleinformatycznej na konkurencyjność turystyczną regionów

5. dr Maciej Oesterreich Modelowanie i prognozowanie przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce w latach …

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

7. dr Aneta Becker Ocena zróżnicowania potencjału cyfryzacyjnego państw Unii Europejskiej 

8. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT Rozwój rynku e-commerce w krajach Unii Europejskiej

9. dr Katarzyna Cheba, prof. ZUT Badanie preferencji klientów w zakresie dostaw ostatniej mili na rynku e-commerce

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich

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

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

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

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

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

5. dr Wojciech Lewicki Efektywność procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z branży stoczniowej  w  latach …....

7. dr Wojciech Lewicki Zarządzanie logistyką dystrybucji  w przedsiębiorstwie produkcyjnym  na przykładzie NordGlass Polska

8. dr Wojciech Lewicki Marketing  w działalności logistycznej na przykładzie podmiotu z sektora OZE

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

10. dr Wojciech Lewicki Realizacja procesów logistycznych w magazynach a ich automatyzacja w nowoczesnym e-handlu

11. dr Wojciech Lewicki Skuteczność implementacji rozwiązań logistyki miejskiej w polskich aglomeracjach

12. dr Wojciech Lewicki Wymiar biznesowy logistyki opartej o  ideę elektromobilności

13. dr Wojciech Lewicki Wykorzystanie rozwiązań logistycznych jako element racjonalizacji funkcjonowania firm w sektorze chemicznym 


