
Kierunek: Logistyka inżynierska 

studia II stopnia 

 

Pytania kierunkowe  

1. Istota strategicznego, taktycznego i operacyjnego wymiaru zarządzania 

logistycznego 

2. Korzyści oraz problemy wdrożenia systemów informatycznych w działalności 

logistycznej przedsiębiorstw 

3. Istota oraz zadania systemów sterowania automatyką magazynową 

4. Zasady kompleksowego zarządzania jakością TQM 

5. Metody i narzędzia doskonalenia systemów logistycznych 

6. Istota oraz przyczyny globalizacji systemów wytwórczych 

7. Narzędzia analizy ryzyka w realizacji procesów logistycznych 

8. Charakterystyka instrumentów zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie 

9. Charakterystyka etapów procesu wdrożenia systemów informatycznych klasy ERP 

10. Wpływ automatyzacji na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej 

11. Zasady wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 

12. Istota oraz zadania modelowania procesów logistycznych 

13. Przykłady zastosowania technologii teleinformatycznych w logistyce globalnej 

14. Charakterystyka wymogów bezpieczeństwa systemów logistycznych 

15. Kryteria doboru systemów automatycznych w logistyce przedsiębiorstw 

16. Elementy (w tym dokumentacja) systemów zarządzania jakością 

17. Charakterystyka metod i narzędzi modelowania procesów logistycznych 

18. Koncepcje i narzędzia ograniczające ryzyko w łańcuchach dostaw 

19. Charakterystyka podstawowych modeli biznesu w sektorze TSL 

20. Przykłady i korzyści zastosowania sztucznej inteligencji w działalności 

transportowej 

21. Znaczenie wirtualnych organizacji dla rozwoju rynku usług transportowych 

22. Klasyfikacja środków transportu lądowego 

23. Zasady funkcjonowania inteligentnych systemów transportowych - przykłady 

24. Koncepcje i narzędzia teoretyczne stosowane w optymalizacji podejmowania 

decyzji logistycznych 

25. Symulacja komputerowa w optymalizacji procesów logistycznych 

26. Podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania magazynem 

(WMS) oraz transportem (TMS) 

27. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa i ich wpływ na zakres prowadzonej 

działalności logistycznej 

28. Podział i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu 

29. Kierunki rozwoju zrównoważonego i inteligentnego transportu na świecie 

30. Narzędzia analizy procesów i systemów logistycznych 

 

Specjalność: Logistyka systemów produkcyjnych 

1. Charakterystyka wybranych technologii inteligentnego przemysłu 

2. Specyfika zarządzania produkcją masową w dobie kastomizacji produktowej 

3. Miernik OEE i jego zastosowanie w ocenie procesu produkcyjnego 

4. Koncepcje i przykłady funkcjonowania klastrów w działalności przemysłowej 

5. Charakterystyka etapów projektowania systemu produkcyjnego 

6. Istota oraz zasady opracowania mapy strumienia wartości 

7. Wpływ metod TPM oraz SMED na stabilizację procesów wytwórczych 

8. Rodzaje marnotrawstwa (muda) i sposoby jego identyfikacji w procesach 

logistycznych 

9. Istota oraz klasyfikacja zapasów w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych 

10. Czynniki warunkujące wielkość utrzymywanych oraz odtwarzanych zapasów w 

przedsiębiorstwach produkcyjnych 

11. Charakterystyka kosztów tworzenia, utrzymania oraz wyczerpania zapasów 

12. Szanse i zagrożenia wykorzystania robotów w działalności przemysłowej 

13. Istota i znaczenie koncentracji oraz specjalizacji przemysłu 



14. Charakterystyka metod i narzędzi składających się na „Dom Toyoty” 

15. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego 

16. Metody podniesienia efektywności transportu wewnątrzzakładowego 

17. Charakterystyka klas systemów informatycznych wspomagających procesy 

produkcyjne 

18. Cechy, zalety oraz wady różnych form organizacji produkcji 

19. Zakres i struktura procesów realizacji i wdrożeń przemysłowych 

20. Źródła inspiracji i kryteria kształtowania produktu 

 

Specjalność: systemy dystrybucji energii 

1. Istota energii i jej rodzaje 

2. Istota i przykłady zasady zachowania energii 

3. Klasyfikacja oraz warunki eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

4. Metoda PNE obliczenia prądów zwarciowych 

5. Charakterystyka elementów sieci elektroenergetycznej 

6. Zjawiska cieplne towarzyszące przepływowi prądów zwarciowych 

7. Istota konwersji energii oraz jej wykorzystania 

8. Sposoby wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii 

9. Przekłady działań innowacyjnych w systemach dystrybucji energii 

10. Ekologiczne uwarunkowania procesów konwersji i dystrybucji energii 

11. Istota i cechy centrum usług wspólnych 

12. Korzyści wynikające z centralizacji usług w ramach centrum usług wspólnych 

13. Charakterystyka ryzyka tworzenia oraz funkcjonowania centrum usług wspólnych 

14. Struktura Krajowego Systemu Energetycznego Polski 

15. Znaczenie oraz zadania operatora systemu przesyłowego 

16. Podstawowe regulacje działania sektora energetycznego w Polsce 

17. Charakterystyka miksu energetycznego polskiego systemu energetycznego 

18. Charakterystyka funkcjonalna paliw stosowanych w transporcie 

19. Metody magazynowania energii elektrycznej 

20. Uwarunkowania i organizacja transportu oraz przechowywania paliw 

 

Specjalność: Inżynieria jakości usług logistycznych 

1. Istota oraz kluczowe elementy koncepcji Kaizen 

2. Istota oraz znaczenie metody servqual (5 luk) w badaniu jakości usług 

logistycznych, 

3. Istota zastosowania metody 5S w działalności logistycznej 

4. Charakterystyka oraz przykłady zastosowania narzędzi Six Sigma w praktyce 

5. Istota oraz narzędzia wspomagające realizację cyklu DMAIC (six sigma) 

6. Cele i problemy wdrożenia metody six sigma w organizacjach 

7. Cele oraz rodzaje audytów logistycznych 

8. Charakterystyka dokumentacji audytowej procesów logistycznych 

9. Istota oraz przykłady kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w ocenie 

funkcjonowania usług logistycznych 

10. Normy ISO mające zastosowanie w działalności logistycznej 

11. Znaczenie oraz zasady sporządzenia rachunku i analizy kosztów jakości 

12. Istota oraz zasady interpretacji kart kontrolnych Shewharta 

13. Zastosowanie metody QFD w procesie zarządzania jakością 

14. Przykłady zastosowania zaawanasowanych technologii w obszarze kontroli jakości 

usług logistycznych 

15. Rodzaje błędów pomiarowych i zasady ich przenoszenia 

16. Metody i narzędzia stosowane w reinżynieringu procesów biznesowych (BPR) 

17. Charakterystyka etapów przebiegu reinżynierii procesów biznesowych w 

przedsiębiorstwie 

18. Istota analizy wartości dodanej w ocenie procesów logistycznych 

19. Cechy jakości usług transportowych w ujęciu technicznym i ekonomicznym 

20. Charakterystyka metod pomiaru jakości usług transportowych 


