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Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku Logistyka studia 

drugiego stopnia 
 
Zagadnienia z przedmiotów ogólnych i kierunkowych  
 

1. Społeczna odpowiedzialność organizacji (CSR). 
2. Procesy logistyczne realizowane w przedsiębiorstwach. 
3. Mapowanie procesów logistycznych. 
4. Międzynarodowa infrastruktura logistyczna. 
5. Transport intermodalny w obsłudze logistyki międzynarodowej. 
6. Zasady projektowania i realizacji projektów logistycznych. 
7. Podstawy zarządzania ryzykiem w projektach logistycznych. 
8. Korzyści i ryzyko związane z outsourcingiem logistycznym. 
9. Rozwój logistyki kontraktowej w Polsce. 
10. Charakterystyka, zakres i znaczenie usług logistycznych. 
11. Marketing mix na rynku usług logistycznych. 
12. Wizja, misja i wartości operatorów logistycznych. 
13. Marka na rynku usług logistycznych. 
14. Charakterystyka i lokalizacja centrów logistycznych. 
15. Znaczenie centrów logistycznych dla intermodalnej obsługi przewozów towarowych. 
16. Centra logistyczne w systemie logistycznym Polski. 
17. Rola technologii teleinformatycznych we wspomaganiu procesów logistycznych  

w organizacji. 
18. Nowoczesne technologie teleinformatyczne stosowane w magazynie. 
19. Bezpieczeństwo danych w przedsiębiorstwie logistycznym. 
20. Systemy informatyczne w logistyce transportu. 
21. Prawne uwarunkowania świadczenia usług ubezpieczeniowych w logistyce. 
22. Klasyfikacja ubezpieczeń w logistyce. 
23. Ryzyko w ubezpieczeniach w logistyce. 
24. Koszty procesów logistycznych. 
25. Rachunek kosztów logistyki w systemie rachunku kosztów własnych 

przedsiębiorstwa. 
26. Decyzje strategiczne przedsiębiorstw logistycznych. 
27. Przywództwo strategiczne w logistyce. 
28. Wpływ działań logistycznych na jakość i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 
29. Działania proekologiczne w logistyce. 
30. Narzędzia projektowania i analizowania systemów i procesów logistycznych. 
31. Modele decyzyjne i klasyczne problemy decyzyjne w badaniach operacyjnych. 
32. Budowanie modeli decyzyjnych. 
33. Źródła prawa regulujące transport międzynarodowy. 

 
Zagadnienia dla specjalności:  Logistyka w transporcie międzynarodowym 
 

1. Proces transportowy i jego elementy. 
2. Ekonomika i organizacja przewozów intermodalnych. 



3. Kategorie kosztów w przedsiębiorstwie transportowym. 
4. Działania planistyczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 

transportowego. 
5. Normy, procedury, konwencje obowiązujące w transporcie międzynarodowym. 
6. Standardowa procedura tranzytu w systemie NCTS. 
7. Zasady stosowania procedury TIR. 
8. Zróżnicowanie procedur transportowych ze względu na status towaru. 
9. Dokumentacja przewozowa w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym  

i morskim. 
10. Zasady przechowywania dokumentacji w przedsiębiorstwach transportowych. 
11. Ewidencjonowanie pracy kierowców. 
12. Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie transportowym. 
13. Usługi i instrumenty finansowe wykorzystywane w transporcie międzynarodowym. 
14. Transport ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych. 
15. Charakterystyka i rodzaje przedsiębiorstwa spedycyjnego. 
16. Outsourcing w transporcie. 
17. Zgłoszenia celne towaru i procedury uproszczone zgłoszeń celnych. 
18. Dokumenty związane z odprawą celną towarów. 
19. Dobór środka transportu do zadania transportowego. 
20. Zasady bezpiecznego transportu i obsługi środków transportowych. 

 
Zagadnienia dla specjalności:  Logistyka miejska 
 

1. Warunki i wymagania organizacyjne imprez masowych. 
2. Logistyczna obsługa imprez masowych. 
3. Procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych. 
4. Planowanie układu komunikacyjnego w aglomeracjach miejskich. 
5. Systemy organizacji i zarządzania transportem miejskim w aglomeracjach. 
6. Kształtowanie oferty przewozowej w transporcie miejskim. 
7. Główne komponenty infrastruktury transportu miejskiego. 
8. Transport drogowy towarowy i pasażerski w mieście. 
9. Organizacja wywozu i utylizacji odpadów komunalnych. 
10. Instytucje użyteczności publicznej, rekreacyjnej i ochrony zdrowia w mieście. 
11. Planowanie rozwoju miasta. 
12. Wykorzystanie modelu PPP w rozwoju miasta. 
13. Zarządzanie finansami miasta. 
14. Obsługa klienta w jednostkach terytorialnych. 
15. Organizacja działalności marketingowej w jednostkach terytorialnych. 
16. Cele i zadania ekologistyki obszarów miejskich. 
17. Segregacja, magazynowanie i składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych. 
18. Organizacja i nowoczesne technologie przetwarzania odpadów. 
19. Działalność gospodarcza i komunalna gminy. 
20. Inwestycje komunalne i zrównoważony rozwój lokalny. 


