
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Ewa 

Płaczek, prof. UE

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

Logistyka produkcji

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. Optymalizacja pracy magazynu dystrybucji na 

przykładzie grupy producentów grzybów

Zakupy

1. Analiza i optymalizacja procesu składania 

zamówienia na przykładzie firmy

2. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym X

3. Analiza i ocena wyboru dostawcy w zakładzie 

logistyki materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A

Zarządzanie projektem

1. Analiza kosztów transportu ładunków z Chin do Polski 

za pomocą

 poszczególnych gałęzi transportu na przykładzie 

przedsiębiorstwa X

Zarządzanie projektem w 

logistyce

1. Projekt logistyczny budowy magazynu na przykładzie 

przedsiębiorstwa  „Lamch” Sp. J.

2. Międzynarodowy drogowy transport chłodniczy – 

analiza i propozycje usprawnień procesu 

transportowego w firmie Silesia Logistic Sp. Z O.O.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Logistyka

dr Marek Kasperek

moduł OBSŁUGA LOGISTYCZNA



Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Izabela Sowa

Obsługa klienta firm 

logistycznych, komunikacja 

marketingowa firm 

logistycznych, strategia 

marketingowa firm 

logistycznych, proces 

sprzedaży/zakupu na rynku 

usług logistycznych

1. Badania poziomu obsługi klientów i ich rola w systemie 

logistycznym firmy X

2. Wykorzystanie badań marketingowych w procesie 

zarządzania firmą logistyczną na przykładzie firmy X

3. Komunikacja marketingowa w firmie 

usługowej/logistycznej na przykładzie firmy X

4. Procesy podejmowania decyzji przez klientów na 

rynku X

5. Proces zakupu w firmie logistycznej na przykładzie 

firmy X

6. Proces sprzedaży usług logistycznych na przykładzie 

firmy X

7. Metody sprzedaży usług logistycznych na przykładzie 

firmy X

8. Kompozycja marketingu – mix w przedsiębiorstwie 

logistycznym (na przykładzie firmy X)

9. Strategia marketingowa firmy logistycznej na 

przykładzie firmy X

10. Zachowania nabywców na rynku usług logistycznych

dr inż. Marcin 

Świtała

Logistyczna obsługa klienta

Marketing usług logistycznych

Operatorzy logistyczni w 

łańcuchu dostaw

Zarządzanie łańcuchami 

dostaw

Systemy logistyczne

1. Obsługa logistyczna z wykorzystaniem narzędzi Lean 

management

2. Znaczenie marki w działalności usługodawcy 

logistycznego

3. Obsługa logistyczna w branży produktów FMCG na 

przykładzie firmy X

4. Proces zaopatrzenia w części zamienne w branży 

lotniczej 

5. Profil kultury organizacyjnej usługodawcy 

logistycznego



Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Piotr Hanus

Systemy informacji 

logistycznej 

Logistyka w przedsiębiorstwie 

Logistyczne aspekty obsługi 

dostawców

 i odbiorców 

Zarządzanie łańcuchem 

dostaw

1. System informacji logistycznej wspomagający 

dystrybucję na przykładzie przedsiębiorstwa 

produkcyjnego X 

2. Zastosowanie automatyki wspierające funkcjonowanie 

magazynu na przykładzie centrum dystrybucyjnego X, 

Jakość w branży TSL 

3. Charakterystyka małego przedsiębiorstwa 

transportowego; Sprzedaż i dystrybucja miodu na 

przykładzie firmy X 

4. Zarządzanie logistyczne w firmie branży spożywczej, 

towarowy transport kolejowy w województwie śląskim 

na przykładzie firmy X

dr Edyta Klosa

Zarządzanie jakością w 

logistyce 

Zarządzanie łańcuchem 

dostaw 

Gospodarka magazynowa 

Logistyczne wsparcie 

produkcji 

Zarządzanie procesami 

logistycznymi w sferze 

dystrybucji/zaopatrzenia

1. Zewnętrzna certyfikacja usługodawców logistycznych 

przedsiębiorstwa produkcyjnego „X” z branży FMCG 

2. Projekt wdrożenia EDI pomiędzy przedsiębiorstwem 

motoryzacyjnym „X” a jego dostawcami 

3. Ocena magazynowania produktów rolnych i 

spożywczych na przykładzie hurtowni „X” 

4. Lean management  jako koncepcja usprawniania 

procesów logistycznych w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym na przykładzie „X” S.A. 

5. Informatyczne wsparcie procesów logistycznych w 

sferze dystrybucji na przykładzie firmy „X”

Logistyczna obsługa klienta

1. Rola procesów transportowych w realizacji celów 

obsługi logistycznej na przykładzie firmy branży 

motoryzacyjnej 

3. Znaczenie obsługi klienta w firmie świadczącej usługi 

kurierskie na przykładzie ….

Logistyka dystrybucji, 

produkcji, zaopatrzenia 

1. Istota i znaczenie logistyki materiałowej w utrzymaniu 

ciągłości działań operacyjnych przedsiębiorstwa 

produkcyjnego na przykładzie …

Logistyka w strukturach 

organizacyjnych 

1. Włączenie logistyki do struktury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa jako efekt dążeń integracyjnych w 

zarządzaniu logistycznym na przykładzie 

przedsiębiorstwa …..

dr Ryszard Piniecki

moduł ZAOPATRZENIE


