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ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
LOGISTYKA 

 - II STOPIEŃ -  
 

Przedmioty kierunkowe: 

1. Definicja zarządzania strategicznego. 

2. Elementy otoczenia organizacji i ich charakterystyka.  

3. Metody analizy i planowania strategicznego.  

4. Poziomy strategii i ich charakterystyka. 

5. Definicja sektora w znaczeniu strategicznym  

6. Istota spółki joint venture 

7. Koszty logistyki i ich klasyfikacja 

8. Metody kalkulacji kosztów 

9. Rachunek kosztów i jego rodzaje. 

10. Idea outsourcingu – formy współpracy w dziedzinie logistyki. 

11. Umowa outsourcingowa w prawie polskim. Ramowy schemat umowy 

outsourcingowej. 

12. Podstawowe powody aplikacji outsourcingu w przedsiębiorstwie. 

13. Zakres regulacji prawa transportowego 

14. Zakres regulacji i charakterystyka prawa przewozowego 

15. Zakres unormowań transportu w umowach międzynarodowych 

16. Cechy logistyki międzynarodowej 

17. Czynniki kształtujące rozwój logistyki międzynarodowej. 

18. Rola logistyki w międzynarodowej w wymianie towarów i usług. 

19. Podejście procesowe w zarządzaniu 

20. Procesy logistyczne realizowane w przedsiębiorstwach 

21. Mapowanie i symulacja procesów logistycznych 

22. Rola technologii teleinformatycznych w logistyce 

23. Zastosowanie technologii mobilnej w logistyce 

24. Nowoczesne technologii mobilne w magazynowaniu 

25. Pojęcie modelu. Proces modelowania. 



26. Etapy budowy modelu 

27. Podejścia do modelowania procesu i systemu 

28. Rodzaje decyzji i warunki ich podejmowania 

29. Metody podejmowania decyzji 

30. Pojęcie i rodzaje optymalizacji 

31. Znaczenie i rola marketingu w działalności logistycznej operatorów logistycznych. 

32. Wizja, misja i wartości operatorów logistycznych polskiego rynku TSL. 

33. Pojęcie i znaczenie marki na rynku usług logistycznych. 

34. Zasady projektowania i realizacji projektów logistycznych.  

35. Charakterystyka i lokalizacja centrów logistycznych. 

36. Centra logistyczne w systemie logistycznym Polski.  

37. Prawne uwarunkowania świadczenia usług ubezpieczeniowych w logistyce.  

38. Klasyfikacja ubezpieczeń w logistyce.  

39. Wpływ działań logistycznych na jakość i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 

40. Działania proekologiczne w logistyce.  

 

Moduł fakultatywny 1 

1. Charakterystyka podstawowych procedur obowiązujących w transporcie 

2. Procedury w transporcie wspólnotowym wewnętrznym i zewnętrznym 

3. Zróżnicowanie procedur transportowych ze względu status towaru 

4. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności transportowej w transporcie 

drogowym i ich charakterystyka. 

5. Najważniejsze konwencje dotyczące transportu drogowego i ich charakterystyka. 

6. Cechy i właściwości ekonomiki transportu w wymiarze międzynarodowym 

7. Wskaźniki oceny efektywności transportu międzynarodowego. 

8. Składniki kosztów transportu i ceny usług w transporcie międzynarodowym. 

9. Wartość celna i metody jej ustalania 

10. Istota długu celnego 

11. Organy celne w realizacji polityki celnej 

12. Nowoczesne i przyszłościowe środki transportu 

13. Społeczno-ekonomiczne skutki wypadków transportowych 

14. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie 



15. Europejska i krajowa polityka transportowa w przewozach międzynarodowych 

16. Zasady stosowania formuł handlowych INCOTERMS 2000 

17. Zarządzanie procesem transportowym w handlu międzynarodowym spedytorów 

międzynarodowych 

18. Osłona podatkowa na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego. 

19. Dźwignia finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego. 

20. Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynność finansowa w przedsiębiorstwie 

transportowym. 

Moduł fakultatywny 2 

1. Rola władz publicznych w rozwoju transportu miejskiego. 

2. Rozwiązania usprawniające system transportu miejskiego. 

3. Systemy zarządzania transportem zbiorowym w aglomeracjach miejskich. 

4. Warunki i wymagania organizacyjne imprez masowych. 

5. Logistyczna obsługa imprez masowych. 

6. Procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych. 

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 

 


