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(dodano)

Prawo cywilne

Prawo handlowe 

Międzynarodowe prawo 

handlowe

1. Przedsiębiorstwo transportowe jako przedmiot obrotu

2. Umowa menedżerska w logistyce

3. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym – 

aspekty prawne

4. Sukcesja przedsiębiorstwa transportowego po śmierci 

przedsiębiorcy

5. Odpowiedzialność za długi osób zarządzających 

przedsiębiorstwem transportowym

6. Zabezpieczenie wykonania umowy na przykładzie….

7. Umowa przewozu towarów

8. Umowa spedycji

9. Specyfika umów zawieranych z udziałem konsumentów

10. Umowa przewozu międzynarodowego

11. Umowa składu

12. Umowa dystrybucji

dr hab. Danuta 

Kisperska-Moroń, prof. 

UE

Zarządzanie łańcuchami 

dostaw 

Logistyczna obsługa klienta 

Zintegrowane zarządzanie 

procesami logistycznymi 

Logistyka sfery usług 

Zarządzanie systemami 

logistycznymi

1. Sprawność procesów transportu jako źródło skuteczności 

łańcucha dostaw 

2. Analiza i pomiar obsługi klienta u operatora 

logistycznego 

3. Integracja marketingu i logistyki w firmie …. 

4. Racjonalizacja systemu logistycznego szpitala 

5. Analiza systemu logistycznego firmy ….

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

dr hab. Artur Świerczek, 

prof. UE

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

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

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek Logistyka
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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”

Obsługa logistyczna

1. Ocena procesów obsługi logistycznej w wybranych 

oddziałach DB SCHENKER z wykorzystaniem analizy 

wskaźnikowej

2. Obsługa klienta w przedsiębiorstwach świadczących 

usługi kurierskie w Polsce

Infrastruktura logistyczna  

1. Infrastruktura transportu drogowego województwa 

śląskiego jako stymulanta rozwoju gospodarczego oraz 

mobilności w regionie 

2. Kierunki rozwoju transportu samochodowego i 

kolejowego w Polsce na podstawie analiz i prognoz 

wybranych charakterystyk ilościowych

3. Potencjał rozwojowy regionalnych portów lotniczych na 

przykładzie MPL Katowice oraz PL Gdańsk

4. Oddziaływanie  międzynarodowego portu lotniczego 

„Katowice” na decyzje lokalizacyjne usługodawców 

logistycznych 

5. Zastosowanie wybranych metod wielokryterialnych przy 

podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych – przypadek 

centrum dystrybucji Eurocash S.A.

Zarządzanie procesami  

transportu 

1. Transport drogowy zwierząt na podstawie Śląskiego 

Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie

2. Informatyczne wsparcie zarządzania transportem na 

przykładzie aplikacji oferowanych przez 121 SYSTEMS

3. GPS w usługach transportowych na przykładzie firmy 

RABEN

4. Przewozy kolejowe ładunków niebezpiecznych na 

przykładzie DB SCHENKER  RAIL POLSKA S.A. w  Zabrzu.  

Logistyka zaopatrzenia 

i dystrybucji

1. Dystrybucja produktów sadowniczych przez grupy 

producentów rolnych w powiecie sandomierskim

2. Doskonalenie oceny dostawców przedsiębiorstwa 

branży produkcyjno-usługowej z wykorzystaniem metody 

punktowej oraz AHP

3. Zintegrowane zarządzanie procesami zaopatrzenia i 

produkcji w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej 

Zakupy w formie przetargów na przykładzie oddziału 

elektrokardiografii szpitala w Katowicach

4. Proces zaopatrzenia z wykorzystaniem aplikacji 

internetowej REKSHOP w Śląskim Centrum Florystycznym 

Rekpol 

Inne

1. Zarządzanie ryzykiem pogodowym na potrzeby 

logistyki 

2. Logistyka w środowisku wieloprojektowym na 

przykładzie firmy Elektrobudowa S.A. Oddział „Rynek 

wytwarzania energii” 

3. Identyfikacja osób i przedmiotów z wykorzystaniem 

kodów kreskowych na przykładzie oprogramowania 

MEDSIP firmy integratorskiej ASPEKT  Spółka z O.O. 

4. Bezpieczeństwo powodziowe w gminie Prudnik

5. Nawigacja satelitarna w zastosowaniach użytkowników  

indywidualnych

6. Logistyka w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 

mieście Mysłowice w świetle wymogów ustawy o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach

dr Krzysztof Niestrój


