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Prof. UE dr hab. Danuta 

Kisperska-Moroń

 - Zarządzanie łańcuchami dostaw

 - Logistyczna obsługa klienta

 - Zintegrowane zarządzanie procesami logistyczn

 - Logistyka sfery usług

 - Zarządzanie systemami logistycznymi

Sprawność procesów transportu jako źródło skuteczności łańcucha dostaw

Analiza i pomiar obsługi klienta u operatora logistycznego

Integracja marketingu i logistyki w firmie ….

Racjonalizacja systemu logistycznego szpitala

Analiza systemu logistycznego firmy ….
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Prof. zw. dr hab. Ewa 

Kieżel 

 - Konsumpcja i jej determinanty

 - Zachowania konsumentów – uwarunkowania

 - Racjonalność, zróżnicowania, ochrona interesów 

konsumenta oraz marketingowa działalność przedsiębiorstw 

a zachowania konsumentów 

1. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności przedsiębiorstwa X – diagnoza, ocena, kierunki zmian

2. System logistyczny w przedsiębiorstwie X i jego funkcjonowanie

3. Strategia dystrybucji produktów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

4. Zachowania konsumentów na rynku usług kurierskich (lotniczych itd.) w świetle badań własnych

5. System obsługi klientów w przedsiębiorstwie na podstawie działalności wybranego podmiotu

6. Logistyczna obsługa konsumentów w Internecie na przykładzie portalu Allegro (lub inny podmiot) 

7. Dostępność transportowa miasta na przykładzie miasta (Gliwice, Katowice, Bytom itd.)

8. Funkcjonowanie Centrum Dystrybucyjnego na przykładzie wybranego podmiotu

9. Logistyczna obsługa imprez masowych na przykładzie Moto GP Brno
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Prof. zw. dr hab. Jacek 

Szołtysek 

 - Logistyka miejska

1. Koncepcja miasta dla pieszych

2. Rozwiązania problemów przemieszczania się w miastach

3. System dostaw ładunków w miastach

4. Funkcjonowanie transportu zbiorowego w miastach

5. Koncepcja logistycznego zarządzania miastem
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Prof. zw dr hab. Maciej 

Miszewski

1. problematyka transformacji systemowej i gospodarczej

2. rola mechanizmu rynkowego oraz warunki jego 

sprawnego funcjonowania

1. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej a satysfakcja mieszkańców.

2. Społeczne uwarunkowania funkcjonalności samorządów lokalnych.

3. Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania jednostek osiedleńczych

(wieś, gmina, małe miasteczko, osiedle, dzielnica większego miasta).

4. Wpływ samorządów lokalnych na świadomość logistyczną mieszkańców.
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Prof. UE dr hab. Artur 

Świerczek 

 - Logistyka ekonomiczna

 - Zarządzanie łańcuchami dostaw

 - Zarządzanie przedsiębiorstwem.

1. Funkcjonowanie operatora na rynku usług logistycznych

2. Usprawnienie funkcjonowania magazynu zaopatrzeniowego w firmie produkcyjnej

3. Integracja funkcjonalna przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw

4. Funkcjonowanie kanału logistycznego firmy wytwarzającej dobra  luksusowe

5. Vendor Managed Inventory  jako instrument zarządzania łańcuchem logistycznym
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 - Zarządzanie ryzykiem w logistyce

 - Zarządzanie łańcuchem dostaw

 - Gospodarka magazynowa

 - Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji

1. Zarządzanie transportem przez małe przedsiębiorstwo przewozowe na przykładzie firmy „S”

2. Kształtowanie poziomu logistycznej obsługi klienta wewnętrznego na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Ocena i doskonalenie gospodarki materiałowej w firmie „X”

4. Ocena magazynowania produktów rolnych i spożywczych na przykładzie hurtowni „X” 

5. Organizacja przepływu informacji w sferze dystrybucji firmy „D”
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 - 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 branży farmaceutycznej na przykładzie 

    wybranego przedsiębiorstwa

Kierunek : LOGISTYKA


