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1 Prof. UE dr hab. Jan Pyka 

 - Zarządzanie przedsiębiorstwem

 - Zarządzanie produkcją

 - Gospodarowanie czynnikami wytwórczymi

 - Ekonomika przedsiębiorstw

 - Przedsiębiorczość małych i średnich firm

 - Restrukturyzacja przedsiębiorstw

1.Doskonalenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

2.Logistyka w modelach biznesowych firm.

3.Zmiany w modelach biznesowych firm logistycznych.

4.Restrukturyzacja przedsiębiorstw w branży X.

5.Zaopatrzenie i przepływ materiałów w procesach wytwarzania.

2
Prof. UE dr hab.  Ewa 

Płaczek

 - Usługodawcy logistyczni i ich konkurencyjność

 - Inowacyjność w sektorze TSL

 - Działalność firm w ramach logistyki międzynarodowej

 - Aspekty kosztowe w międzynarodowych łańcuchach   dostaw                                               

-  Nietypowe zastosowania logistyki

1. Potencjał konkurencyjny usługodawcy logistycznego

2. Działalność logistyczna w akcjach humanitarnych

3. Logistyczne aspekty turystyki pielgrzymkowej na przykładzie....

4. Rachunek kosztów działań logistycznych na przykładzie .....                      

5. Innowacyjność w usługach logistycznych

3 Dr Marek Kasperek 

 - Logistyka produkcji

 - Zakupy

 - Zarządzanie projektem

 - Zarządzanie projektem w logistyce

1.Rola zapasów w systemie logistycznym firmy produkcyjnej z branży

 automotive  na przykładzie przedsiębiorstwa „Dayco Poland”

2. Optymalizacja procesu przepływu palet na przykładzie przedsiębiorstwa Logius Express

3. Analiza i optymalizacja procesu składania zamówienia na przykładzie firmy

4. Analiza i ocena wyboru dostawcy w zakładzie logistyki materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

5. Analiza kosztów transportu ładunków z Chin do Polski za pomocąposzczególnych gałęzi transportu na przykładzie przedsiębiorstwa X

6. Projekt logistyczny budowy magazynu na przykładzie przedsiębiorstwa  „Lamch” Sp. J.

7. Międzynarodowy drogowy transport chłodniczy – analiza i propozycje usprawnień procesu transportowego w firmie Silesia Logistic Sp. 

Z O.O.

4 Dr Edyta Klosa

 - 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”

5 Dr Radosław Jeż

 - Logistyka społeczna, logistyka zwrotna, zastosowanie logistyki w instytucjach 

non-profit, instytucjach kultury, bibliotekach itp., logistyka w imprezach 

masowych, kompetencje społeczne, zastosowanie rozwiązań logistycznych w 

gospodarce (ujęcie makroekonomiczne), rola logistyki w społeczeństwie 

informatycznym  (technologie informatyczne)

1. Jakość życia w mieście

2. Logistyka zwrotna na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

3. Wsparcie logistyczne wybranej imprezy masowej

4. Technologie informacyjne w społeczeństwie

5. Rola procesów logistycznych w kształtowaniu konkurencyjności firm

Kierunek: LOGISTYKA


