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Lp. Promotor Specjalizacja naukowo-badawcza Przykładowe tematy prac dyplomowych

1 Dr Krzysztof Niestrój

 - Obsługa logistyczna
 - Sieci logistyczne
 - Optymalizacja kosztów logistyki
 - Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 - Projekty logistyczne

 - Prawne, organizacyjne oraz techniczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi
 - Przepływy informacyjne w realizacji zamówień klientów na przykładzie BULTEN POLSKA S.A.
 - ZałoŜenia strategiczne rozwoju infrastruktury logistycznej województwa śląskiego
 - GPS w usługach transportowych na przykładzie firmy RABEN
 - „EUROTERMINAL  SŁAWKÓW”  SP.Z.O.O. jako element infrastruktury transportu intermodalnego
 - Sortowanie odpadów w procesie recyklingu na przykładzie działalności firmy Karolinex-Recykling
 - Rola zintegrowanych systemów informatycznych typu SAP R/3  w optymalizacji procesów  składania i realizacji 
zamówień oraz gospodarki magazynowej w firmie MAGNETI  MARELLI SUSPENSION SYSTEMS  Bielsko
 - Zakupy w formie przetargów na przykładzie oddziału elektrokardiografii szpitala w Katowicach
 - Prognozowanie sprzedaŜy w sterowaniu zapasami wyrobów hutniczych na przykładzie firmy INVESTA SP.Z.O.O.
 - Logistyczne aspekty współpracy z dostawcami na przykładzie przedsiębiorstwa branŜy motoryzacyjnej TRW Steering 
Systems Pol
 - Optymalizacja  kosztów logistyki w działalności recyklingowej na przykładzie przedsiębiorstwa X 

2 Dr inŜ. Marcin Świtała

 - Logistyczna obsługa klienta 
 - Marketing usług logistycznych
 - Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw
 - Zachowania podmiotów rynkowych

 - Obsługa klienta w przedsiębiorstwie logistycznym na przykładzie wybranego operatora 3PL
 - Marketingowa działalność operatorów logistycznych na przykładzie wybranego operatora 3PL
 - Obsługa zleceń spedycyjnych w ruchu międzynarodowym na przykładzie firmy X
 - Znaczenie portu lotniczego dla gospodarki regionu na przykładzie MPL Katowice w Pyrzowicach

3 Dr Sebastian Twaróg

 - Logistyka społeczna - logistyka w nietypowych 
zastosowaniach (w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych, 
imprezach masowych, wyborach/referendach)
 - Logistyka zwrotna
 - Sieci logistyczne
 - Zarządzanie logistyczne
 - Zarządzanie łańcuchami dostaw

 - Aspekty wsparcia logistycznego w jednostkach ochrony zdrowia 
 - Logistyczne wsparcie imprez masowych
 - Logistyczne aspekty gospodarki odpadami na przykładzie wybranego miasta
 - Alokacja zapasów w sieci logistycznej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 - Aspekty zarządzania łańcuchem dostaw w branŜy farmaceutycznej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
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