
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Ekonomiczny 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMATYKA SEMINARIÓW 

Logistyka II° niestacjonarne 

 
Spis treści 

dr hab. Piotr Witkowski, prof. UMCS................................................................................................. 1 

dr hab. Tomasz Białowąs ...................................................................................................................... 2 

dr hab. inż. Arkadiusz Gola ................................................................................................................. 2 

dr hab. inż. Rafał Longwic .................................................................................................................... 3 

dr Jarosław Banaś .................................................................................................................................. 3 

 
 

dr hab. Piotr Witkowski, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Logistyka celna w międzynarodowym obrocie towarowym 
2. Logistyka w e-commerce 
3. Logistyka towarów specyficznych, niebezpiecznych i ponadgabarytowych 
4. Procedury celne w międzynarodowym łańcuchu dostaw 
5. Obsługa logistyczna klientów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 
6. Gospodarowanie materiałami w logistyce na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa 
7. Systemy informatyczne w zarządzaniu międzynarodowym łańcuchem dostaw 
8. Logistyka w działalności turystycznej i sportowej 
9. Infrastruktura transportowa w logistyce międzynarodowej 
10. Szanse i zagrożenia dla polskiego transportu drogowego i kolejowego 
11. Logistyka w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw 
12. Projekt wdrożenia systemu logistycznego na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa 
13. Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie spedycji międzynarodowej 
14. Obsługa spedycyjna i obsługa celna w międzynarodowym łańcuchu dostaw 
15. Porty morskie i lotnicze jako centra logistyczne w międzynarodowych łańcuchach 

dostaw 

Uwagi: Proponowane tematy mają charakter przykładowy z możliwością ich 
ukonkretnienia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami seminarzystów. 
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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 
 

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

logistyki i handlu międzynarodowego. 

 
 
dr hab. inż. Arkadiusz Gola 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Analiza przepływu towarów oraz łańcucha dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 
2. Projekt systemu zarządzania zapasami w wybranym przedsiębiorstwie 

produkcyjnym lub usługowym 
3. Diagnoza problemów i propozycja działań usprawniających w obszarze logistyki 

na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 
4. Analiza i doskonalenie procesów logistycznych w wybranym centrum 

dystrybucyjnym 
5. Projekt działań usprawniających w obszarze gospodarki magazynowej i 

zarządzania łańcuchem dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 
6. Analiza i ocena zarządzania łańcuchem dostaw i gospodarką magazynową w 

wybranym przedsiębiorstwie 
7. Identyfikacja czynników wpływających na poziom obsługi klienta w wybranym 

przedsiębiorstwie z branży logistycznej 
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8. Analiza preferencji w obszarze logistyki zakupów internetowych na przykładzie 
wybranej grupy osób 

9. Analiza preferencji w zakresie wyboru środka transportu miejskiego na przykładzie 

wybranych miast 

 
dr hab. inż. Rafał Longwic 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Identyfikacja systemu użytkowania pojazdów i jej znaczenie w logistyce. 
2. Koordynacja procesów obsługi i użytkowania pojazdów. 
3. Logistyczne aspekty transportu materiałów ponadgabarytowych. 
4. Logistyczne aspekty transportu materiałów niebezpiecznych. 
5. Analiza ryzyka realizacji usług transportowych. 
6. Analiza logistycznego funkcjonowania wybranej firmy branży transportowej. 
7. Systemy informatyczne w logistyce usług transportowych. 
8. Rola telematyki w transporcie. 
9. Identyfikacja systemu użytkowania pojazdów i jej znaczenie w logistyce. 
10. Koordynacja procesów obsługi i użytkowania pojazdów. 
11. Zagrożenia dla środowiska ze stronu transportu. 
12. Badania komunikacji miejskiej. 
13. Bezpieczeństwo transportu. 

14. Logistyka miejska. 

 
dr Jarosław Banaś 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Informacje i systemy informacyjne w przedsiębiorstwie 
2. Wdrażanie i użytkowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych na potrzeby 

przedsiębiorstw 
3. Wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa 
4. Utrzymywanie i powiększanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 
5. Kierunki i obszary rozwoju technologii informatycznych wspierających procesy 

logistyczne w przedsiębiorstwie 
6. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających 

zarządzanie łańcuchem dostaw 
7. Wdrażanie innowacji w logistyce 
8. Systemy automatycznej identyfikacji stosowane w logistyce 
9. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizy danych na 

potrzeby przedsiębiorstwa 
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10. Modelowanie, symulowanie i optymalizacja procesów logistycznych 
11. Automatyzacja procesów biznesowych 
12. Wykorzystanie robotyki w logistyce 
13. Zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych) [RPA – Robotic Process 

Automation] 
14. Technologie mobilne we wspomaganiu procesów przedsiębiorstwa 
15. Zastosowanie narzędzi GIS 
16. Inteligentne systemy transportowe (komunikacja miejska, drogowa, kolejowa, 

morska, lotnicza) 
17. Zabezpieczanie i bezpieczeństwo systemów logistycznych 
18. Efektywność systemów logistycznych w badanych przedsiębiorstwach 
19. Ekologistyka i logistyka zwrotna 

20. Wdrażanie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach 


