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T e m a  t  y k a     s e m i n a r i ó w     d y p l o m o w y c h 
 

na  kierunku LOGISTYKA studia stacjonarne – II rok  
 

1. prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz 

1. Analiza struktury kosztów w wybranym  przedsiębiorstwie transportowym 
2. Koszty zewnętrzne transportu 
3. Analiza rynku transportu drogowego ładunków w województwie  wielkopolskim 
4. Analiza zmienności przewozów w wybranym przedsiębiorstwie transportowym 
5. Zarzadzanie jakością w przedsiębiorstwie transportowym 
6. Zarzadzanie jakością przewozów w transporcie drogowym 
7. Zarzadzanie małą firmą na przykładzie firmy transportowej 
8. Zarzadzanie małą firmą na przykładzie firmy logistycznej 
9. Ocena wskaźnikowa wykorzystania taboru w firmie transportowej 
10. Analiza jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym w Koninie  
11. Ocena preferencji pasażerów miejskiego transportu zbiorowego w Koninie 
12. Ocena satysfakcji  pasażerów z miejskiego transportu zbiorowego w Koninie 
13. Innowacje w krajowym transporcie drogowym 
14. Elektromobilność w transporcie drogowym 

 

2. dr Edyta Klosa: 

1. Zarządzanie gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie. 
2. Analiza elementów cyklu realizacji zamówienia. 
3. Pomiar obsługi logistycznej z wykorzystaniem metody CSI. 
4. Pomiar poziomu obsługi z wykorzystaniem metody Servqual. 
5. Reorganizacja stref magazynowych w przedsiębiorstwie. 
6. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. 
7. Logistyczne wsparcie procesów zaopatrzenia. 
8. Ocena gospodarki magazynowej w obszarze zaopatrzenia. 
9. Współpraca między sferą magazynowania i produkcji. 
10. Podnoszenie efektywności procesów logistycznych za pomocą automatycznej identyfikacji. 
11. Ocena efektywności procesu kompletacji. 
12. Logistyczne wsparcie procesu dystrybucji. 
13. Ocena i wybór dostawców w przedsiębiorstwie. 
14. Zarządzanie ryzykiem w sferze logistyki. 
15. Zastosowanie strategii zrównoważonego rozwoju w logistyce. 
16. Znaczenie wsparcia logistycznego w sferze produkcji. 
17. Pomiar efektywności w sferze sterowania zapasami. 
18. Wpływ strategii odchudzonego zarządzania na logistykę. 
19. Ocena dopasowania systemu logistycznego do wymagań wynikających z systemu HACCP. 
20. Ocena efektów wdrożenia systemu wewnętrznej certyfikacji dostawców. 

 

3. dr Szymon Zimniewicz: 

1. Analiza i optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu dostaw oraz w przedsiębiorstwie 
w obszarze: transportu, zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji, infrastruktury itp. 

2. Analiza branżowa rynku TSL 
3. Konkurencyjność i konkurencja 
4. Strategie konkurencyjne i logistyczne przedsiębiorstw 
 

4. dr Waldemar Gulczyński: 

1.  logistyka miejska,  
2. logistyka zwrotna,  
3. logistyka produkcji i gospodarka magazynowa. 

 


