
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr hab. Urszula 

Grzega, prof. UE

Konsumpcja i jej 

determinanty.

Gospodarstwo domowe jako 

podmiot gospodarujący.

Poziom życia ludności, jego 

uwarunkowania i sposoby 

pomiaru.

Badania podmiotów, 

procesów oraz zjawisk 

rynkowych.

Logistyczna obsługa klienta.

1. Obsługa logistyczna klienta w zmieniających się 

warunkach gospodarczych na przykładzie firm sektora 

TSL

2. Wpływ makrouwarunkowań i procesów globalnych na 

funkcjonowanie firm transportowych w Polsce

3. Preferencje konsumentów na rynku usług kurierskich w 

świetle badań bezpośrednich

4. Funkcjonowanie firm spedycyjnych a wyzwania 

społeczeństwa informacyjnego

5. Technologie telematyczne jako narzędzia 

wspomagające zaspokajanie potrzeb transportowych 

kierowców

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 Marek Kasperek 

1. Logistyka produkcji

2. Zakupy

3. Zarządzanie projektem

4. Zarządzanie projektem w 

logistyce                                              

5. Dystrybucja

1. "Rola zapasów w systemie logistycznym firmy 

produkcyjnej z branży automotive  na przykładzie 

przedsiębiorstwa Dayco Poland”, "Optymalizacja 

procesu przepływu palet na przykładzie 

przedsiębiorstwa Logius Express", "Optymalizacja pracy 

magazynu dystrybucji na przykładzie grupy 

producentów grzybów"

2. "Analiza i optymalizacja procesu składania 

zamówienia na przykładzie firmy", "Logistyka 

zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym X", 

"Analiza i ocena wyboru dostawcy w zakładzie logistyki 

materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A."

3. "Analiza kosztów transportu ładunków z Chin do Polski 

za pomocą poszczególnych gałęzi transportu na 

przykładzie przedsiębiorstwa X" "Dobór i ocena 

dostawców logistycznych na sportowych imprezach 

masowych na przykładzie PKO Silesia Marathon"

4. "Projekt logistyczny budowy magazynu na 

przykładzie przedsiębiorstwa  Lamch  Sp. J.", 

"Międzynarodowy drogowy transport chłodniczy – 

analiza i propozycje usprawnień procesu 

transportowego w firmie Silesia Logistic Sp. z o.o."                                                                                                                                                                                            

5.  "Podniesienie efektywności dystrybucji poprzez 

optymalizację działania kanału dystrybucji na 

przykładzie kanału niezależnego w fabryce farb i 

lakierów „Śnieżka” SA"                                                                                                                                                                                                          

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Logistyka


