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Lp. AUTOR TEMATU PROPOZYCJA TEMATU 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

1 Katarzyna Wawrzyniak Statystyczno-ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zmiennych charakteryzujących działalność wybranego przedsiębiorstwa 
transportowego 

2 Iwona Bąk Przestrzenne zróżnicowanie transportu i infrastruktury samochodowej w Polsce 

3 Iwona Bąk Przestrzenne zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski 

4 Iwona Bąk Wpływ infrastruktury transportowej i teleinformatycznej na konkurencyjność turystyczną regionów 

5 Maciej Oesterreich Statystyczna analiza struktury i dynamiki przewozów przedsiębiorstwa (...) 

6 dr Agnieszka Sompolska-
Rzechuła 

Ocena stopnia zadowolenia pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie logistycznym 

7 dr Agnieszka Sompolska-
Rzechuła 

Porównanie przedsiębiorstw logistycznych pod względem satysfakcji klienta  

8 dr Agnieszka Sompolska-
Rzechuła 

Regionalne zróżnicowanie rynku magazynowego w Polsce 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

9 Anna Sworowska-
Baranowska 

Analiza sieci przepływów informacji logistycznej w przedsiębiorstwie 

10 Ewa Kołoszycz Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa 



11 Robert Rusielik Efektywność działalności logistycznej w wybranej grupie przedsiębiorstw  

12 Robert Rusielik Produktywność działalności logistycznej w wybranej grupie przedsiębiorstw  

Katedra Ekonomii i Rachunkowości  

13 dr Błażej Suproń Uwarunkowania rozwojowe centrów logistycznych o obszarze przygranicznym województwa zachodniopomorskiego 

14 dr Błażej Suproń Wpływ infrastruktury drogowej na działalność przedsiębiorstw sektora Transport-Spedycja-Logistyka na terenie miasta Szczecin 

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

16 dr Błażej Suproń Wpływ innowacji na rozwój wybranego przedsiębiorstwa branży Transport-Spedycja-Logistyka 

17 dr Marzena Rydzewska Zakres informacyjny sprawozdania finansowego mikro, małych i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych na przykładzie wybranego 
przedsiębiorstwa 

18 dr Marzena Rydzewska Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych - dokumentacja, naliczanie i rozliczanie na przykładzie … 

19 dr Marzena Rydzewska Rozrachunki w przedsiębiorstwach produkcyjnych na przykładzie …. 

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

21 dr Marzena Rydzewska Kalkulacja kosztów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym 

22 dr Marzena Rydzewska Ocena kosztów przedsiębiorstwa (kosztów pracy/kosztów zużycia materiałów/zużycia środków 
trwałych/magazynowania/produkcji/zbytu itp.) na przykładzie … 

23 dr Marzena Rydzewska Ocena majątku obrotowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie … 

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu  

24 dr Agnieszka Barczak Analiza wybranej gałęzi transportu w latach x-y 



25 dr Agnieszka Barczak Wybrane aspekty transportu (gałąź) w Polsce/Europie 

26 dr inż. Henryk Marjak Analiza funkcjonowania usług transportu publicznego w ramach inteligentnego miasta 

27 dr inż. Henryk Marjak Ekonomia współdzielenia w transporcie (BlaBlaCar) 

28 dr inż. Henryk Marjak Wpływ platform integrujących usługi transportowe (Uber, Taxify) na rozwój transportu.  

29 dr inż. Henryk Marjak Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w wybranych usługach inteligentnego miasta (smart city) 

30 dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena działalności logistycznej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

31 dr inż. Andrzej Sobczyk Zapasy w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 

32 dr inż. Andrzej Sobczyk Efektywność ekonomiczna działalności logistycznej - analiza na wybranym przykładzie 

33 dr inż. Beata Szczecińska Zarządzanie kategorią produktów, jako ważnego elementu strategii logistycznej 

34 dr inż. Beata Szczecińska Efektywna Strategia Obsługi Klienta - analiza na przykładzie wybranego przesiębiorstwa 

35 dr inż. Beata Szczecińska Decyzje transportowe na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

36 dr Anna Czarny Organizacja i funkcjonowanie kanałów dystrybucji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw w latach ….. . 

37 dr Anna Czarny Logistyczne aspekty rozwoju transportu wodnego śródlądowego w pólnocno-zachodnimregionie Polski w latach … . 

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

39 dr Anna Czarny Uwarunkowania logistyczne i transport nośników energii w województwie zachodniopomorskim w latach … . 

40 dr Anna Czarny Rozwój bazy logistycznej w aspekcie modernizacji żeglugi wodnej śródlądowej w latach … . 



41 dr Anna Czarny Wpływ sytuacji/stanów kryzysowych na dostępność i rozwój do bazy logistycznej w województwie zachodniopomorskim w latach…. . 

42 dr Arkadiusz Malkowski  Znaczenie transportu morskiego w rozwoju handlu zagranicznego na przykładzie Chin 

43 dr Arkadiusz Malkowski  Organizacja procesu spedycyjnego na przykładzie organizacji  X 

44 dr Piotr Nowaczyk Połączenia transportowe małych portów morskich z zapleczem oraz przedpolem gospodarczym 

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

46 dr Arkadiusz Malkowski  Rola transportu morskiego w rozwoju handlu zagranicznego.  

47 dr Arkadiusz Malkowski  Rola logistyki  w rozwoju wymiany handlowej  

48 dr Arkadiusz Malkowski  Znaczenie transportu morskiego w rozwoju handlu zagranicznego na przykładzie Chin 

49 dr Arkadiusz Malkowski  Organizacja procesu spedycyjnego w organizacji  

50 dr Arkadiusz Malkowski  Transport i spedycja jako elementy procesu logistycznego w organizacji  

51 dr Arkadiusz Malkowski  Rozwój zrównoważony w polityce transportowej Unii Europejskiej 

52 dr hab. Joanna Hernik  Dystrybucja jako narzędzie marketingu i logistyki na przykładzie 

53 dr hab. Joanna Hernik  Funkcje opakowań produktów na przykładzie   

54 dr hab. Joanna Hernik  Marketingowe i logistyczne aspekty tworzenia opakowań 

55 dr hab. Joanna Hernik  Nowoczesne technologie w dystrybucji produktów  

56 dr Rafał Mazur Działania marketingowe i logistyczne centrum dystrybucyjnego na przykładzie… 



57 dr Rafał Mazur Innowacje w dystrybucji produktów 

58 dr inż. Zbigniew Mazur Wpływ funduszy unijnych na rozwój centrów logistycznych w latach 2016-2019 na przykładzie województwa….. 

59 dr inż. Zbigniew Mazur Wpływ funduszy unijnych na wdrażanie nowych rozwiązań logistycznych w latach 2016-2019 na przykładzie …... 

60 dr inż. Zbigniew Mazur Proces wdrażania nowych rozwiązań logistycznych na przykładzie …..... 

 


