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dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Infrastruktura logistyczna – znaczenie, ograniczenia i perspektywy rozwoju; 
2. Zarządzanie projektami w logistyce; 
3. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie logistycznym; 
4. Inwestycje kapitałowe (fuzje i przejęcia) w działalności logistycznej; 
5. Organizacje wielopodmiotowe (grupy kapitałowe) w działalności logistycznej; 
6. Kapitał intelektualny a wartość współczesnych organizacji logistycznych; 
7. Zrównoważony rozwój i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu  

w przedsiębiorstwach logistycznych; 
8. Ekonomiczne aspekty działalności logistycznej;  
9. Wykorzystanie infrastruktury logistycznej w Polsce i w Europie; 
10. Zastosowanie wybranych metod analizy ekonomicznej w ocenie działalności 

przedsiębiorstw logistycznych; 
11. Paliwa alternatywne w logistyce (pojazdy elektryczne, wodór, gaz ziemny w postaci 

CNG i LNG); 
12. Transport miejski – perspektywa rozwiązań ekologicznych. 
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dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Sztuczna inteligencja w procesach logistycznych 
2. Wykorzystanie ChatGPT-3/4 w logistyce 
3. Systemy informacyjne w nowoczesnej logistyce 
4. Sieci wartości i rozwiązania sieciowe w logistyce 
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem i zmiana zasad zarządzania w gospodarce 4.0 
6. Wirtualizacja biznesu logistycznego 
7. Przykładowe wdrożenie rozwiązania biznesu elektronicznego w logistyce 
8. Chmury obliczeniowe i technologie clouds w gospodarce sieciowej 
9. Logistyka i systemy automatycznej identyfikacji produktów 
10. Systemy informacyjne w zarządzaniu procesami logistycznymi 
11. Modelowanie procesów logistycznych 
12. Etapy rozwoju gospodarczego i ich wpływ na procesy logistyczne 
13. Ewolucja procesów logistycznych – od pierwszej do piątej rewolucji przemysłowej 
14. Nowe formy kreowania wartości w procesach logistycznych – sieci wartości 
15. Analiza wybranego przypadku przedsiębiorstwa z branży TSL i propozycje 

usprawnienia jego działalności 
16. Analizy, badania lub wdrożenia rozwiązań na potrzeby wybranych przedsiębiorstw 

 

dr hab. Piotr Witkowski, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Transport i spedycja międzynawowa w logistycznym łańcuchu dostaw   
2. Logistyka w zarządzaniu granica państwa  
3. Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce międzynarodowej  
4. Rozwój transportu i spedycji w Unii Europejskiej i w Polsce  
5. Gospodarka magazynowa w zarządzaniu międzynarodowym łańcuchu dostaw 
6. Rozwój centr logistycznych w obsłudze międzynarodowych łańcuchów dostaw  
7. Konwencje i umowy międzynarodowe w zarządzaniu logistycznymi łańcuchami 

dostaw  
8. Porty morskie i porty lotnicze w obsłudze międzynarodowych łańcuchów dostaw  
9. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa  
10. Perspektywy rozwoju logistyki e commerce  
11. Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw  
12. Podmioty logistyki międzynarodowej 
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13. Logistyczno – celne instrumenty informatyczne w zarządzaniu międzynarodowym 
łańcuchem dostaw  

14. Innowacyjne trendy w logistyce międzynarodowej  
15. Cyfrowa granica w zarządzaniu transgranicznym przepływem towarów 
 
Uwagi: Proponowane tematy mają charakter przykładowy z możliwością ich 

ukonkretnienia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami seminarzystów.   
 

dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS  
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Analiza zachowań zakupowych konsumentów m.in. na rynku żywności (np. 

ekologicznej, funkcjonalnej) 
2. Prośrodowiskowe postawy i zachowania konsumenta w warunkach zmian klimatu 
3. Realizacja marketingowej funkcji opakowań 
4. Opakowania w logistyce, znakowanie opakowań, rola opakowań transportowych 
5. Gospodarowanie odpadami i logistyka zwrotna 
6. Kwestia zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie 
7. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych i problem fałszowania żywności 
8. Realizacja celów zrównoważonego i prowadzenie społecznie odpowiedzialnego 

biznesu 
9. Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie i w Polsce – realizacja drugiego celu 

zrównoważonego rozwoju, realizacja prawa człowieka do żywności 
10. Ochrona konsumenta w łańcuchu dostaw żywności; przekazywanie informacji na 

temat żywności; fałszowanie żywności 
 

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 
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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 
 

Uwagi: Możliwe są również inne obszary badawcze mieszczące się tematyce transportu, 

logistyki i handlu międzynarodowego. 

 
  


