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1 dr Marcin Świtała

Logistyczna obsługa klienta, marketing usług 

logistycznych

Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw, 

zarządzanie łańcuchami dostaw, systemy Logistyczne

Obsługa logistyczna z wykorzystaniem narzędzi Lean management

Znaczenie marki w działalności usługodawcy logistycznego

Obsługa logistyczna w branży produktów FMCG na przykładzie firmy X

Proces zaopatrzenia w części zamienne w branży lotniczej 

Profil kultury organizacyjnej usługodawcy logistycznego

2 Dr Piotr Hanus

Systemy informacji logistycznej, logistyka w 

przedsiębiorstwie, logistyczne aspekty obsługi 

dostawców i odbiorców, zarządzanie łańcuchem 

dostaw

System informacji logistycznej wspomagający dystrybucję na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X

Zastosowanie automatyki wspierające funkcjonowanie magazynu na przykładzie centrum dystrybucyjnego X, Jakość w branży TSL

Charakterystyka małego przedsiębiorstwa transportowego; Sprzedaż i dystrybucja miodu na przykładzie firmy X

Zarządzanie logistyczne w firmie branży spożywczej, towarowy transport kolejowy w województwie śląskim na przykładzie firmy X

3 Dr Ryszard Piniecki

Logistyka dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia 

Logistyka w strukturach organizacyjnych 

Operacyjne aspekty logistyki (aspekt zintegrowanego

zarządzania):zapasy,magazynowanie, transport

Procesy logistyczne w łańcuchach dostaw /

zarządzanie logistyczne w łańcuchach dostaw 

Istota i znaczenie logistyki materiałowej w utrzymaniu ciągłości działań operacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego na przykładzie …

Włączenie logistyki do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jako efekt dążeń integracyjnych w zarządzaniu logistycznym na przykładzie przedsiębiorstwa …..

Koncepcja dostaw według założeń systemu JIT jako narzędzie wyszczuplonego zarządzania w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa branży 

maszynowej

Koncepcja Lean Management w podsystemie logistyki zwrotnej na przykładzie …

Ewolucja kooperacji z dostawcami i jej wpływ na …. w przedsiębiorstwie (produkcyjnym / handlowym / usługowym) w oparciu o … / w łańcuchu dostaw w 

oparciu o rozwiązania 

przyjęte w ..

4 Dr Krzysztof Niestrój

Obsługa logistyczna

Infrastruktura logistyczna  

Zarządzanie procesami transportu 

Logistyka zaopatrzenia  i dystrybucji

Ocena procesów obsługi logistycznej w wybranych oddziałach DB SCHENKER z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej

Jakość usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych w Polsce

„Euroterminal Sławków „ SP.Z O.O. jako element infrastruktury transportu intermodalnego 

Porównanie atrakcyjności województw podlaskiego i śląskiego z perspektywy  logistyki

Potencjał rozwojowy regionalnych portów lotniczych na przykładzie MPL Katowice oraz PL Gdańsk

Oddziaływanie  międzynarodowego portu lotniczego „Katowice” na decyzje lokalizacyjne usługodawców logistycznych 

Transport drogowy zwierząt na podstawie śląskiego ogrodu zoologicznego w Chorzowie

Informatyczne wsparcie zarządzania transportem na przykładzie aplikacji oferowanych przez 121 SYSTEMS

GPS w usługach transportowych na przykładzie firmy RABEN

Przewozy kolejowe ładunków niebezpiecznych na przykładzie DB SCHENKER  RAIL POLSKA S.A. w  Zabrzu.  

Dystrybucja produktów sadowniczych przez grupy producentów rolnych w powiecie sandomierskim

Doskonalenie oceny dostawców  przedsiębiorstwa branży produkcyjno-usługowej z wykorzystaniem metody punktowej oraz AHP

5 Dr Sebastian Twaróg
Logistyka społeczna szczególnie w ochronie zdrowia,                                                                  

Funkcjonowanie sieci logistycznych,                     

Ekologistyka

Logistyczne wsparcie imprezy masowej na przykładzie...

Logistyczne aspekty gospodarowania odpadami na przykładzie miasta...

Miejsce logistyki w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych na przykładzie...

Funkcjonowanie sieci logistycznych na przykładzie...

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie...

specjalność: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE


