
 1

Załącznik do Uchwały Nr 127/2014  
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych  

z dnia 05 listopada 2014 roku 
 
 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU  
LOGISTYKA I STOPNIA 

 
 
I. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I KIERUNKOWYC H 
 
1. Istota, charakter oraz znaczenie stosunków między organizacją a jej otoczeniem 
2. Kierowanie zachowaniem etycznym 
3. Istota i znaczenie zarządzania strategicznego 
4. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji 
5. Kompleksowe zarządzanie jakością 
6.  Elementy procesu zarządzania wiedzą 
7. Zasady organizacji produkcji 
8. Otoczenie systemu produkcyjnego 
9. Osadnictwo w Polsce i na świecie 
10. Podział surowców naturalnych  
11. Charakterystyka artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
12.  Koncepcja organizacji uczącej się i organizacji inteligentnej 
13. Zadania i instytucje normalizacji krajowej 
14. Wyzwania logistyki związane z bezpieczeństwem użytkowania produktów 
15. Pojęcie, istota i klasyfikacja łańcuchów dostaw 
16. Przyczyny rozwoju logistyki 
17. Zalety integracji przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw 
18. Miejsce transportu w polskiej gospodarce 
19. Skutki zewnętrzne działalności transportowej   
20. Mierniki stosowane w transporcie 
21. Organizacja i klasyfikacja transportu  
22. Charakterystyka transportu intermodalnego 
23. Proces transportowy i jego elementy 
24. Kategorie kosztów w przedsiębiorstwie transportowym 
25. Przedsiębiorstwo transportowe - jego cel, funkcje i struktura organizacyjna 
26. Charakterystyka głównych elementów składowych infrastruktury logistycznej 
27. Istota i struktura kanałów dystrybucji 
28. Rola obsługi klienta w firmach 
29. Zadania logistyki zaopatrzenia 
30. Klasyfikacja materiałów z wykorzystaniem metody ABC i XYZ 
 
 
II. ZAGADNIENIA DLA SPECJALNO ŚCI  
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 
 
1. Outsourcing jako forma usługi logistycznej 
2. Usługi kurierskie - ich zasięg i specyfika 
3. Klasyfikacja centrów logistycznych 
4. Definicja, funkcje oraz podział opakowań 
5. Znakowanie opakowań 
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6. Transport intermodalny 
7. Istota spedycji oraz funkcje spedytora 
8. Zarządzanie relacjami z klientem - geneza rozwoju i podstawowe definicje 
9. Marketing relacji a marketing transakcyjny 
10. Zastosowanie nowoczesnych systemów w gospodarce magazynowej 
11. Podstawy funkcjonowania gospodarki magazynowej 
12. Wyposażenie magazynu oraz kalkulacja potrzeb magazynowych 
13. Zakres zarządzania magazynem 
14. Definicja i podział zapasów 
15. Modele sterowania zapasami 
16. Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne sterowania zapasami 
17. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym Polski 
18. Projektowanie i finansowanie centrów logistycznych 
19. Istota komunikacji EDI 
20. Rola Internetu w przepływie informacji logistycznej 
 
 
III. ZAGADNIENIA DLA SPECJALNO ŚCI  
LOGISTYKA W PRZEDSI ĘBIORSTWIE 
 
1. Systemy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach 
2. Miejsce logistyki w systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw 
3. Koszty logistyki w przedsiębiorstwie  
4. Odpady - zagrożenie współczesnej cywilizacji 
5. Gospodarka odpadami w Polsce w świetle nowej ustawy  o odpadach 
6. CRM - jego funkcje i możliwości zastosowania 
7. ECR jako ścieżka obsługi klienta 
8. Elementy działu sprzedaży  
9. Audyt procesów i controlling procesów 
10. Key Success Factors i ich wpływ na konstrukcję zestawu mierników procesów 
11. Istota podejścia procesowego do zarządzania 
12. Koncepcja reengineeringu procesów 
13. Charakterystyka dokumentacji wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa produkcyjne  

w procesie magazynowania (magazyny dostawcze, magazyny materiałów, surowców  
i półproduktów produkcyjnych, magazyny wyrobów gotowych) oraz w procesie 
sprzedaży  

14. Wpływ centralizacji zakupów na funkcjonowanie i organizację przedsiębiorstwa  
15. Charakterystyka  internetowych giełd transportowych 
16. Rola Internetu w procesie dystrybucji 
17. Projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling 
18. Charakter zadań związanych z usuwaniem odpadów oraz dotrzymaniem norm ochrony 
środowiska 

19. Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku 
20. Obsługa klienta z logistycznego i z marketingowego punktu widzenia 

 
 

 


