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dr hab. Tomasz Białowąs 
 Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Rozwój transportu międzynarodowego oraz poszczególnych form transportu 
2. Rozwój handlu międzynarodowego oraz handlu zagranicznego wybranych krajów 
3. Rozwój i działalność międzynarodowych centrów logistycznych 
4. Działalność korporacji międzynarodowych z branży logistycznej 
5. Analiza systemów transportowych wybranych krajów 
6. Strategie logistyki międzynarodowej wybranych korporacji 
7. Rozwój i stan infrastruktury transportowej wybranych krajów  
8. Analiza zależności pomiędzy transportem międzynarodowym a rozwojem handlu 

międzynarodowego 
9. Analiza kosztów w transporcie międzynarodowym 
10. Analiza głównych czynników rozwoju logistyki międzynarodowej 
11. Polityka transportowa Unii Europejskiej 
12. Konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej dla środowiska naturalnego 
13. Aktualne tendencje w rozwoju logistyki i transportu międzynarodowego 
14. Aktualne tendencje w rozwoju handlu międzynarodowego i gospodarki światowej 

dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS  
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Konsument na rynku żywności (np. ekologicznej); zmiany w zachowaniach 

zakupowych konsumentów podczas pandemii COVID-19 
2. Ochrona konsumenta w łańcuchu dostaw żywności; przekazywanie informacji na 

temat żywności; fałszowanie żywności 
3. Opakowania w logistyce; znakowanie opakowań; opakowania transportowe 
4. Realizacja marketingowej funkcji opakowań 
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5. Kwestia zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 
6. Problematyka bezpieczeństwa żywnościowego 
7. Zagadnienie strat i marnotrawienia żywności 
8. Gospodarowanie odpadami i logistyka zwrotna 
9. Nowoczesne technologie stosowane w gospodarce żywnościowej 
 

dr hab. Piotr Witkowski, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Zasady obrotu towarowego w Unii Europejskiej  

2. Usługi celne w międzynarodowym obrocie towarowym 

3. Instrumenty celne w kontroli międzynarodowego obrotu towarowego 

4. Procedury zmiany statusu celnego towarów w międzynarodowym obrocie 

towarowym 

5. Procedury specjalne w logistyce międzynarodowej 

6. Procedury tranzytu i składowania w obsłudze międzynarodowego łańcucha 

dostaw 

7. Systemy informatyczne w zarządzaniu międzynarodowym łańcuchem dostaw 

8. Instrumenty informatyczne w obsłudze międzynarodowego łańcucha dostaw 

9. Infrastruktura graniczna w obsłudze międzynarodowego łańcucha dostaw  

10. Służby graniczne w procesie zarządzania granica państwa 

11. Logistyka w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw    

12. Organy administracji celno – skarbowej w obsłudze międzynarodowego łańcucha 

dostaw  

13. Przedsiębiorstwo spedycyjne w obsłudze międzynarodowego łańcucha dostaw  

14. Agencja celna w obsłudze  międzynarodowego łańcucha dostaw 

15. Czynności spedycyjne w przedsiębiorstwie logistycznym 

Uwagi: Proponowane tematy mają charakter przykładowy z możliwością ich 

ukonkretnienia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami seminarzystów.   
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dr Mariusz Sagan 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Identyfikacja systemu użytkowania pojazdów. 
2. Smart City i logistyka miejska: koncepcja, zastosowania, wdrażanie i 

benchmarking (na przykład systemy ITS, mix-mobilności, parkingi, gospodarka 
okrężna). 

3. Rynek powierzchni magazynowych i produkcyjnych w ujęciu lokalnym, polskim i 
międzynarodowym: tendencje, główne rynki, konkurencja, procesy realizacji i 
najmu. 

4. Tereny inwestycyjne i logistyka: strategie pozyskiwania inwestorów z sektora TSL 
i produkcji. Funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i na 
świecie. 

5. Klastry i inicjatywy klastrowe w sektorze logistyki. 
6. Logistyka dystrybucji. 
7. Outsourcing logistyczny i logistyka kontraktowa (branża TSL i KEP). 
8. Lean Management w procesach produkcyjnych i logistycznych. 

 


