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1. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym 
Zakres pracy: podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia, baza informacyjna procesów 
zaopatrzenia, planowanie potrzeb materiałowych MRP, koncepcja „Just in time”, wybór 
źródeł zakupu, organizacja dostaw, grupowe zamawianie towarów, upusty cenowe, zakupy 
części zamiennych, analiza logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie i propozycje 
usprawnień 
 
2. Logistyka w eksploatacji samochodów 
Zakres pracy: związki logistyki z eksploatacją pojazdów samochodowych, pojazdy 
samochodowe jako narzędzie logistyki, logistyka części zamiennych (opracowywanie 
zamówień, zarządzanie zapasami, transport, magazynowanie), zaopatrzenie w części 
zamienne jako element konkurencyjności, weryfikacja teorii z praktyką na przykładzie 
wybranej firmy 
 
3. Logistyka dystrybucji samochodów 
Zakres pracy: związki logistyki z eksploatacją pojazdów samochodowych, pojazdy 
samochodowe jako narzędzie logistyki, logistyka części zamiennych (opracowywanie 
zamówień, zarządzanie zapasami, transport, magazynowanie), zaopatrzenie w części 
zamienne jako element konkurencyjności, weryfikacja teorii z praktyką na przykładzie 
wybranej firmy 
 
4. Zarządzanie produkcją wg Systemu Produkcyjnego Toyoty 
Zakres pracy: Cele systemu (rodzaje i sposoby eliminacji strat, koszty, zapasy), system „Just 
in time” (akurat na czas), system Kanban (karty produkcji, karty przepływu), filozofia Kaizen 
(ciągłego doskonalenia i wprowadzania usprawnień), znaczenie kontroli jakości. 
 
5. Logistyka części zamiennych 
Zakres pracy: Określanie zapotrzebowania na części zamienne, obsługa posprzedażna (usługi 
serwisowe), asortyment części zamiennych, identyfikacja odbiorców części zamiennych, 
wymagania obsługi dostaw części zamiennych, wirtualne sklepy części zamiennych. 
 

dr inż. Ireneusz Jędra 

1. Transport ładunków niebezpiecznych w przedsiębiorstwie transportowym 
Przepisy dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych(klasyfikacja i podział). 
Przegląd dostępnych na rynku środków transportowych do przewozu ładunków i materiałów 
niebezpiecznych.  
Analiza transportu ładunków niebezpiecznych w wybranym przedsiębiorstwie 
 
2. Transport ładunków – technologie i rozwiązania w przedsiębiorstwie transportowym 
Technologie transportowe związane z przewozem ładunków. 
Analiza i dobór środka transportu i technologii do zadanego ładunku. 
Analiza transportu ładunków w wybranym przedsiębiorstwie 



dr inż. Jacek Borowiak 

1. Systemy informatyczne zarządzania w przedsiębiorstwie transportowym 

 Obszary zarządzania eksploatacją pojazdów (obsługiwanie i użytkowanie).  

 Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem.  

 Informatyczne zarządzanie eksploatacją pojazdów.  

 Etapy wdrożenia systemu informatycznego.  

 Przegląd dostępnych na rynku systemów zarządzania – analiza porównawcza.  

 Analiza wdrożenia i użytkowania systemu w wybranym przedsiębiorstwie. 
 
2. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

 Obszary zarządzania eksploatacją maszyn.  

 Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem.  

 Informatyczne zarządzanie eksploatacją maszyn (obrabiarek).  

 Etapy wdrożenia systemu informatycznego.  

 Przegląd dostępnych na rynku systemów zarządzania – analiza porównawcza.  

 Analiza wdrożenia i użytkowania systemu w wybranym przedsiębiorstwie. 
 
3. Systemy informatyczne zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

 Obszary zarządzania logistycznego.  

 Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem.  

 Informatyczne zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją.  

 Etapy wdrożenia systemu informatycznego.  

 Przegląd dostępnych na rynku systemów zarządzania – analiza porównawcza.  

 Analiza wdrożenia i użytkowania systemu w wybranym przedsiębiorstwie. 
 
4. Systemy informatyczne zarządzania logistyką w usługowym przedsiębiorstwie 

motoryzacyjnym 

 Obszary zarządzania logistycznego.  

 Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem.  

 Informatyczne zarządzanie zaopatrzeniem (w tym materiały eksploatacyjne, części 
zamienne), produkcją (obsługi, remonty).  

 Etapy wdrożenia systemu informatycznego.  

 Przegląd dostępnych na rynku systemów zarządzania – analiza porównawcza.  

 Analiza wdrożenia i użytkowania systemu w wybranym przedsiębiorstwie 
 

dr inż. Bogdan Pawłowski 

1. Analiza zdolności przewozowej i energetycznej samochodów dostawczych. 
Celem pracy jest identyfikacja ładowności oraz zużycia paliwa na przykładach wybranych 
samochodów dostawczych 

2. Analiza zdolności przewozowej i energetycznej samochodów ciężarowych. 
Celem pracy jest identyfikacja ładowności oraz zużycia paliwa na przykładach wybranych 
samochodów ciężarowych 

3. Analiza zdolności przewozowej i energetycznej autobusów 
Celem pracy jest identyfikacja ładowności oraz zużycia paliwa na przykładach wybranych 
autobusów 



dr inż. Marek Gola 

1. Analiza opłacalności zakupu i eksploatacji samochodów osobowych z napędem 
hybrydowym 

Praca powinna zawierać omówienie  zasady działania pojazdów hybrydowych z podziałem na 
grupy, charakterystyki dostępnych na runku samochodowym  samochodów osobowych z 
napędem hybrydowym i analizę opłacalności zakupu i  eksploatacji wybranego modelu 
samochodu z takim napędem w porównaniu z takim samym modelem ale z napędem tylko 
spalinowym 

dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, prof. nadzw. UTH 

1. Logistyka części zamiennych z odzysku z rynku wtórnego 
Podział części z odzysku. Ocena i diagnostyka części i podzespołów. Odnowa .Dystrybucja. 

2. Logistyka obrotu podzespołami z rynku wtórnego 
System zbiórki. System naprawy i oceny. Atestacja części. Dystrybucja. 

dr inż. Zbigniew Alot 
 
1. Zarządzanie jakością wyrobów (usług)  z wykorzystaniem norm ISO serii 9000 
     Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązań  systemowych z zakresu zarządzania jakością, 

obejmujących w zależności od poziomu organizacyjnego przedsiębiorstwa :  
a) opracowanie wybranych procedur systemu zapewnienia jakości lub  

     b) propozycje usprawnień systemu  poprzez zastosowanie szczegółowych technik w 
określonych obszarach systemu, komputerowego wspomagania zarządzania jakością lub 
innych.   

     Projekt poprzedzany jest szczegółową analizą aktualnych rozwiązań systemu zarządzania 
jakością w przedsiębiorstwie. 

2. Strategia TQM w zarządzaniu jakością wyrobów (usług). 
     Celem pracy jest analiza literaturowa i przedstawienie zasad oraz szczegółowych 

wytycznych strategii  "Total Quality Management". Na tej podstawie analiza możliwości i 
zaproponowanie  wdrożenia  jej elementów w wybranym przedsiębiorstwie. 

3. Zintegrowany system zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 
     Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązań  systemowych z zakresu zintegrowanych 

systemów zarządzania. Obejmują one opracowanie mapy procesów oraz procedur 
systemowych w obszarze zarządzania jakością, zarządzania ochroną środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od poziomu organizacyjnego 
przedsiębiorstwa obejmować mogą inne podsystemy. 

4. Zastosowanie technik organizatorskich w zarządzaniu jakością wyrobów (usług)  na 
przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

     Celem pracy jest szczegółowa charakterystyka oraz propozycje zastosowań wybranych 
technik organizatorskich w zarządzaniu jakością firmy. Zakres obejmuje techniki fazy 
przygotowania i wdrażania produkcji wyrobów. 

 

 

 

 


