
 

 

SYLWETKA PROMOTORA 
 
dr hab. Michał Pluciński 
Katedra Zarządzania Transportem  
 
Zainteresowania naukowe: ekonomika, organizacja i zarządzanie w podmiotach sektora 
Transport-Spedycja-Logistyka, systemy transportowe, łańcuchy transportowe. 
 
 

Obszary tematyczne seminariów dyplomowych 
1. Ocena dotychczasowego funkcjonowania oraz kierunków rozwoju systemu transportowego w 

wymiarze europejskim/polskim/innych krajów/wybranego regionu/wybranej gminy.   
2. Wybrana problemy związane z realizacją procesów spedycyjnych i transportowych w układzie 

gałęziowym (transportu: drogowego, kolejowego, wodnego – śródlądowego, morskiego, 
lotniczego). 

3. Funkcjonowanie międzygałęziowych łańcuchów transportowych wybranych ładunków. 
4. Obsługa transportowa handlu międzynarodowego. 
5. Organizacja i zarządzani w wybranej firmie sektora Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). 
6. Przebieg procesów logistycznych w wybranej firmie.  
7. Odziaływanie podmiotów sektora TSL na otoczenie społeczne i środowiskowe. CSR w 

przedsiębiorstwach sektora TSL.   
8. Planowanie strategiczne w działalności współczesnych podmiotów sektora TSL. 
9. Rozwój infrastruktury transportowe, w skali europejskiej/krajowej/regionalnej lub lokalnej.  
10. Innowacje w sektorze TSL. 

 
przykładowe tematy prac  

1. System transportowy gminy XYZ – stan obecny i perspektywy rozwoju. 
2. Stan obecny i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej powiatu XYZ.  
3. Kierunki rozwoju infrastruktury międzynarodowych korytarzy transportowych na podstawie 

korytarza XYZ. 
4. Morsko – lądowy łańcuch transportowy ładunku XYZ.  
5. Logistyka zaopatrzenia na podstawie firmy XYZ. 
6. Logistyka wewnątrzzakładowa na podstawie firmy XYZ. 
7. Logistyka dystrybucji na podstawie firmy XYZ. 
8. Logistyka zaopatrzenia sektora energetycznego w surowce na podstawie biomasy. 
9. Wypadki transportowe w województwie XYZ. 
10. Identyfikacja problemów w realizacji procesów transportowych ładunków 

wielkogabarytowych.  
11. Rola transportu XYZ w przewozach ładunków polskiego handlu zagranicznego.  
12. Pozycja konkurencyjna portu morskiego XYZ. 
13. Stan obecny i perspektywy rozwoju firmy XYZ sektora TSL.  
14. Kierunki rozwoju infrastruktury portów lotniczych w regionie XYZ.  
15. Społeczna odpowiedzialność biznesu operatora portowego  XYZ. 
16. Ocena funkcjonowania lądowych terminali intermodalnych w województwie XYZ.  
17. Strategia rozwoju firmy spedycyjnej XYZ.  
18. Zastosowanie innowacyjnych napędów w środkach transportu XYZ. 
19. Wpływ zastosowania innowacyjnego wyposażenia technicznego na zdolność przepustową 

portu morskiego XYZ. 
20. Organizacyjne aspekty przewozów wojskowych oraz towarzyszących im prac przeładunkowych 

na przykładzie operacji szkoleniowej XYZ. 


