
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

dr Sebastian 

Twaróg

Logistyka w podmiotach 

ochrony zdrowia, Logistyka 

zwrotna, Wsparcie 

logistyczne imprez masowych, 

Logistyka miasta, 

Zarządzanie łańcuchem 

dostaw, Sieci logistyczne

1. Logistyczne aspekty działalności szpitali

2. Gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie 

… 

3. Logistyczne wsparcie imprezy masowej na 

przykładzie…

4. Koncepcja zarządzania logistycznego miastem na 

przykładzie ….

5. Współpraca podmiotów w łańcuchu dostaw na 

przykładzie ....

dr Piotr Hanus 

1. Systemy informacji 

logistycznej                                                   

2. Logistyka w 

przedsiębiorstwie, 

zarządzanie logistyczne

3. Logistyczne aspekty 

obsługi dostawców

 i odbiorców, w tym w 

łańcuchu dostaw

4. Projektowanie i 

zarządzanie procesami 

logistycznymi                                                                      

5. Projektowanie systemów 

logistycznych

1. "System informacji logistycznej wspomagający 

dystrybucję na przykładzie przedsiębiorstwa 

produkcyjnego X"                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. "Zastosowanie automatyki wspierające 

funkcjonowanie magazynu na przykładzie centrum 

dystrybucyjnego X"                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. "Reinżynieria procesów logistycznych"                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. "Wpływ technologii informacyjnych na funkcjonowanie 

rynku usług logistycznych w Polsce na przykładzie firmy 

X z branży paliwowej"                                                                                                                                                                                                                                

5. "Charakterystyka małego przedsiębiorstwa 

transportowego"                                                                                                                                                                                                                                    

6. "Sprzedaż i dystrybucja miodu na przykładzie firmy 

X"

7. "Zarządzanie logistyczne w firmie branży spożywczej"                                                                                                                                                                                                                                                          

8. "Towarowy transport kolejowy w województwie 

śląskim na przykładzie firmy X"                                                                                                                                                                                               

9. "Kompetencje kadry logistycznej. Sposoby 

zmniejszania luki kompetencyjnej"

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

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Logistyka



dr Joanna 

Wiechoczek 

Logistyka w 

przedsiębiorstwach 

międzynarodowych; sieci 

biznesowe przedsiębiorstw; 

internacjonalizacja 

przedsiębiorstw sektora TSL; 

marketing i logistyka 

produktów zaawansowanych 

technologicznie; nowe 

technologie w komunikacji 

marketingowej firm sektora 

TSL; obsługa logistyczna 

klienta

1. Strategia internacjonalizacji wybranego 

przedsiębiorstwa z sektora TSL                                                                                        

2. Strategie logistyczne producenta dóbr high-tech na 

rynku krajowym / międzynarodowym

3. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

międzynarodowym X

4. Rola podmiotów sektora TSL w sieci biznesowej 

przedsiebiorstw (na przykładzie firmy X) 

5. Centra dystrybucyjne w procesie zarządzania 

przedsiębiorstwem (np. produkcyjnym, handlowym)  

6. Nowe media w komunikacji marketingowej firmy 

sektora TSL z klientami 


