
Promotor
Specjalizacja badawczo-

dydaktyczna
Przykładowe tematy prac dyplomowych

prof. dr hab. Jacek 

Górecki

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. Katarzyna 

Bilińska-Reformat, prof. 

UE

sieci handlowe, współpraca z 

dostawcami, csr w sieciach 

handlowych, obsługa klienta, 

rozwój zrównoważony

1.Wspólpraca sieci handlowych z distawcami na 

przykładzie sieci X 

2. Wykorzystanie koncepcji CSR w kształtowaniu strategii 

działania sieci handlowych 

3. Wykorzystanie nowych technologii w procesie 

kształtowania ofert dla nabywców finalnych 

4. Nowe modele biznesowe przedsiebiorstw sektora 

detalicznego 

5. Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na 

działalność sieci handlowych

dr hab. Danuta 

Kisperska-Moroń, prof. 

UE

1. Zarządzanie łańcuchami 

dostaw

2. Logistyczna obsługa 

klienta

3. Zintegrowane zarządzanie 

procesami logistycznymi

4. Logistyka sfery usług

5. Zarządzanie systemami 

logistycznymi

1. Sprawność procesów transportu jako źródło skuteczności 

łańcucha dostaw, Rola hurtownika w łańcuchu dostaw 

produktów spożywczych, Zarządzanie łańcuchem dostaw 

producenta w sektorze automotive

2. Analiza i pomiar obsługi klienta u operatora 

logistycznego, Polityka logistycznej obsługi klienta w firmie 

dystrybucji produktów skórzanych, Logistyczna nobsługa 

klienta w koncepcji omnichaneel w przemyśle odzieżowym

3. Integracja marketingu i logistyki w firmie …., Integracja 

przepływów produktów w firmie przetwórstwa warzyw i 

owoców, Systemy informacyjne w roli integratora 

procesów logistycznych w przedsiębiorstwie...

4. Racjonalizacja systemu logistycznego szpitala, 

Wsparcie logistyczne turnieju sportowego jako imprezy 

masowe, Zarządzanie procesami logistycznymi w 

działalności biura podróżyj

5. Analiza systemu logistycznego firmy …., Projektowanie 

systemu logistycznego w małym przedsiębiorstwie, 

Organizacja procesu transportowego jako systemowego 

rozwiązania logistycznego

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek Logistyka
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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"


