
Propozycje tematów prac dyplomowych 

Zarządzanie - studia stacjonarne I stopnia - II rok, 4 semestr - rok akademicki 2019/2020                                                                                                                      
Specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym  

Lp. AUTOR TEMATU Temat propozycja 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

1 dr Anna Sworowska-
Baranowska 

Sieci przepływów informacji logistycznej w przedsiębiorstwie 

2 dr Ewa Kołoszycz Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw w przedsiębiorstwie 

3 dr Robert Rusielik Efektywność działalności logistycznej w przedsiębiorstwach  

4 dr Robert Rusielik Produktywność działalności logistycznej w przedsiębiorstwach 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

5 dr Katarzyna Cheba Ocena jakości usług w wybranym przedsiębiorstwie 

6 dr Katarzyna Cheba Wykorzystanie metody SERVQUAL do oceny jakości obsługi sprzedaży w wybranym 
przedsiębiorstwie  

7 dr Katarzyna Cheba Wykorzystanie analizy conjoint do badania preferencji klientów  

8 dr Katarzyna Cheba Metody statystyczne w zarządzaniu jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa  

9 dr Katarzyna Cheba Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych 

10 dr Katarzyna Cheba Segmentacja klientów wybranego przedsiębiorstwa 

11 dr Katarzyna Cheba Wykorzystanie metody benchmarkingu do oceny strategii sprzedaży przedsiębiorstw 
funkcjonujących na wybranym rynku 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości 

12 dr Błażej Suproń Uwarunkowania rozwojowe centrów logistycznych w obszarze przygranicznym województwa 
zachodniopomorskiego 

13 dr Błażej Suproń Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw kolejowych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego w latach 2010-2018 

14 dr Błażej Suproń Wpływ infrastruktury drogowej na działalności przedsiębiorstw sektora TSL na terenie miasta 
Szczecin 

15 dr Błażej Suproń Zastosowanie telematyki w optymalizacji działalności przedsiębiorstwa transportowego na 
przykładzie wybranych podmiotów 

16 dr Błażej Suproń Ocena wpływu lokalnych przewoźników autobusowych na rozwój wybranego regionu 

17 dr Błażej Suproń Sytuacja ekonomiczna samorządowych przewoźników autobusowych w województwie 
zachodniopomorskim i perspektywy rozwoju branży 

18 dr Bożena Nadolna Ocena struktury kosztów w wybranym przedsiebiorstwie transportowym 

19 dr Bożena Nadolna Controlling w wybranym przedsiebiorstwie transportowym 

20 dr Sylwia Gołąb Znaczenie oceny okresowej pracowników w kształtowaniu ścieżki  kariery zawodwej na przykładzie 
firmy logistycznej 

21 dr Sylwia Gołąb Kompetencje pracowników w branży logistycznej 

22 dr Sylwia Gołąb Motywowanie pracowników w branży logistycznej 

23 dr Sylwia Gołąb Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

24 dr Sylwia Gołąb Systemy motywacyjne na przykładzie firmy logistycznej 

25 dr Sylwia Gołąb Planowanie karier jako element polityki personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa 
produkcyjnego 

26 dr Sylwia Gołąb Czynnik ludzki w logistyce 

27 dr Marzena 
Rydzewska 

Zakres informacyjny ksiąg podatkowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych - analiza 
porównawcza 

28 dr Marzena 
Rydzewska 

Organizacja rachunkowości (dokumentacji księgowej, ewidencji, sprawozdawczości, 
inwentaryzacji) w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie … 



29 dr Marzena 
Rydzewska 

Sprawozdanie finansowe mikro, małych i dużych przedsiębiorstw proukcyjnych jako źródło 
informacji na potrzeby zarządzania na przykładzie … 

30 dr Marzena 
Rydzewska 

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji do oceny efektywności gospodarowania 
majątkiem (majątkiem trwałym, majatkiem obrotowym, kapitałami) na przykładzie … 

31 dr Marzena 
Rydzewska 

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie  … 

32 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena rentowności (płynności finansowej, gospodarowania majątkiem itp.) na przykładzie 
wybranego przedsiębiorstwa 

33 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena gospodarowania majątkiem obrotowym (majątkiem trwałym) na podstawie bilansu na 
przykładzie …. 

34 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena kosztów i wyników przedsiębiorstwa produkcyjnego na przykładzie … 

35 dr Marzena 
Rydzewska 

Model rachunku kosztów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym (w wybranych 
przedsiębiorstwach produkcyjnych) 

36 dr Marzena 
Rydzewska 

Kalkulacja kosztów produktów/usług na przykładzie … 

37 dr Marzena 
Rydzewska 

Rachunki decyzyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych (usługowych) na przykładzie … 

38 dr Marzena 
Rydzewska 

Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie decyzyjnym na przykładzie wybranego 
przedsiębiorstwa produkcyjnego (wybranych przedsiębiorstw) 

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu 

39 dr hab. Joanna 
Hernik 

Dystrybucja jako narzędzie marketingu na wybranym przykładzie  

40 dr hab. Joanna 
Hernik 

Funkcje opakowań produktów na wybranym przykładzie  

41 dr Rafał Mazur Innowacje w dystrybucji produktów na wybranych przykładach  

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

43 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Handel zagraniczny Polski z wybranym krajem w latach ….. 

44 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Relacje handlowe Unii Europejskiej z  wybranym krajem nienależącym do UE  w ramach Wspólnej 
Polityki Handlowej UE 

45 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Znaczenie transportu morskiego w rozwoju handlu zagranicznego na przykładzie Chin 

46 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Organizacja procesu spedycyjnego na przykładzie wybranej organizacji   

47 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Transport i spedycja jako elementy procesu logistycznego w wybranej organizacji   

48 dr Arkadiusz 
Malkowski 

Rozwój zrównoważony w polityce transportowej Unii Europejskiej na wybranych przykładach  

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

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

51 dr Agnieszka Barczak Wybrane aspekty transportu żywności w Polsce 

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

53 dr inż. Henryk 
Marjak 

Technologia blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw  na wybranym przykładzie  

54 dr inż. Henryk 
Marjak 

Technologie informatyczno-komunikacyjne w zarządzaniu mobilnością w inteligentnych miastach 
na wybranych przykładach  

55 dr inż. Beata 
Szczecińska 

Zarządzanie kategorią produktów w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa na przykładzie  

56 dr inż. Beata 
Szczecińska 

Efektywna Strategia Obsługi Klienta - analiza na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

57 dr inż. Beata 
Szczecińska 

Decyzje transportowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym na wybranych przykładach  

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich 

58 dr Wojciech Lewicki Analiza kosztów zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym  

59 dr Wojciech Lewicki Organizacja kanałów dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej 

60 dr Wojciech Lewicki Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 

61 dr Wojciech Lewicki Proces logistyczny jako przedmiot zarządzania controllingowego 

62 dr Wojciech Lewicki Korzyści ekonomiczne wdrożenia zasad lean manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym  

63 dr Wojciech Lewicki Rola koncepcji Just in Time w  zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym 



64 dr Wojciech Lewicki Analiza kosztów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu centrum logistycznym 

65 dr Wojciech Lewicki Koszty wdrożenia koncepcji e-logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym 

66 dr Wojciech Lewicki Koszty wdrożenia usług telematycznych w zarządzaniu w flotą pojazdów 

67 dr Wojciech Lewicki Koszty logistyki zwrotnej w B2C-e-commerce 

 


