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Lp. 

Nazwisko i imię 

studenta/numer 

albumu 

Kierunek Rok/poziom/forma 
Nazwisko imię 

promotora 
Dotychczasowy temat pracy Proponowany temat pracy 

1. 
Bujwid Wiktoria 

226665 
zarządzanie 3/I/stacjonarne 

dr Małgorzata 

Skweres – Kuchta 

Inteligentne integracje systemów 

zarządzania w przedsiębiorstwie 

Schloss Wartin Betriebgeschaft mbH 

Kody kreskowe w gospodarce 

magazynowej  

2. 
Cąkała Mateusz  

222348 

logistyka 

inżynierska 
4/I/stacjonarne 

dr hab. Michał 

Pluciński, prof. US  

Optymalizacja operacji 

transportowych łańcucha dostaw na 

przykładzie wybranego sklepu sieci 

Castorama 

Optymalizacja procesów logistycznych w 

gospodarce magazynowej na przykładzie 

wybranego sklepu sieci Castorama 

3. 

Frelich Wiktor 

227657 

 

informatyka 

w biznesie 
3/I/stacjonarne 

dr hab. Swacha 

Jakub, prof. US 

Kurs testowania oprogramowania na 

przykładzie aplikacji mobilnych oraz 

webowych z wykorzystaniem testów 

manualnych oraz automatycznych 

Zestaw zadań z zakresu testowania 

aplikacji webowych oraz mobilnych z 

wykorzystaniem testów manualnych oraz 

automatycznych 

4. 
Jankowska Aleksandra  

226634 
logistyka 3/I/stacjonarne 

dr Słupińska 

Kamila 

Ocena skuteczności zastosowania 

botów w logistyce 

Ocena skuteczności zastosowania 

technologii agentowej w logistyce  

5. 

Kaciupa Marta 

228573 

 

logistyka 3/I/stacjonarne 
dr Małgorzata 

Skweres-Kuchta 
Systemy logistyczne w wojsku 

Analiza procesu przewozu ładunków 

niebezpiecznych w transporcie drogowym 

na przykładzie Polski w XXI wieku 

6. 
Kaczmarek Daniel 

227666 

informatyka 

w biznesie 
3/I/stacjonarne 

dr hab. Swacha 

Jakub, prof. US 

Wykorzystanie JavaScript do tworzenia 

aplikacji internetowych 

Tworzenie aplikacji internetowych w 

ReactJS – zestaw zadań utrwalających 
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7. 
Kosińska Izabela 

226199 
logistyka 3/I/stacjonarne 

dr hab. Blanka 

Tundys, prof. US 

Infrastruktura transportowa jako 

główne źródło funkcjonowania 

wybranych przedsiębiorstw 

Rola infrastruktury transportu w 

realizacji procesów transportowych – 

analiza, ocena i perspektywy rozwoju. 

8. 
Maciaszek Martyna  

220253 
zarządzanie 2/II/stacjonarne 

dr hab. Katarzyna 

Gadomska – Lila, 

prof. US 

Wdrażanie zarządzania 

proekologicznego w organizacjach 

Działalność proekologiczna jako element 

społecznej odpowiedzialności biznesu 

9. 
Owczarzak Agnieszka  

228535 
zarządzanie 3/I/niestacjonarne 

dr Aleksandra 

Rudawska 

Wpływ klimatu organizacyjnego na 

zaangażowanie pracowników na 

przykładzie sieci handlowej dyskontów 

Wpływ klimatu organizacyjnego na 

zaangażowanie pracowników na 

przykładzie Starostwa Powiatowego  

 

10. 
Śmiecińska Wiktoria  

220392 
zarządzanie 2/II/stacjonarne 

dr hab. Burlita 

Augustyna, prof. 

US 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

organizacji na przykładzie Totalizatora 

Sportowego Sp. z o.o. w Szczecinie 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

organizacji na przykładzie Zakładu 

Karnego w Nowogardzie 

11. 
Żaczek Wioleta Maria 

219375 
logistyka 2/II/stacjonarne 

dr hab. Blanka 

Tundys, prof. US 

Budowa systemu wsparcia 

logistycznego na przykładzie domów 

opieki 

Realizacja procesów logistycznych w 

zakresie opieki nad osobami starszymi, na 

podstawie firmy funkcjonującej w 

Niemczech 

 


