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Załącznik Nr 1 

28.03.2018r. 

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2018/2019 

Kierunek: Logistyka    

specjalność: logistyka w motoryzacji 

studia stacjonarne I stopnia   

 

dr inż. Ireneusz Jędra 

1. Transport materiałów ponadgabarytowych w przedsiębiorstwie transportowym 

 Przepisy dotyczące transportu towarów ponadgabarytowych oraz stosowane rozwiązania 
transportowe. 

 Analiza firmy pod kątem transportu materiałów – w tym wielkogabarytowych oraz 
propozycje usprawnień. 

 Rozwiązanie problemu inżynierskiego (projektu, zadania) metodami i narzędziami 
matematycznymi/informatycznymi. 

2. Infrastruktura transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie 

 Analiza literaturowa dotycząca infrastruktury transportu wewnętrznego. 

 Analiza firmy oraz rozwiązania transportowe stosowane w firmie ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu wewnętrznego, propozycje usprawnień. 

 Rozwiązanie problemu inżynierskiego (projektu, zadania) metodami i narzędziami 
matematycznymi/informatycznymi. 

 
dr inż. Jacek Borowiak 

3. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie  

 Praca na podstawie działalności wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego (części maszyn, 
w tym pojazdów) lub usługowego (np. serwis samochodowy, sklep/hurtownia części i 
materiałów eksploatacyjnych). 

 Znaczenie i rodzaje zapasów. 

 Analiza i prognozowanie popytu. 

 Sterowanie zapasami (odnawianie zapasów, zapas zabezpieczający, poziom obsługi klienta). 

 Analiza działalności przedsiębiorstwa i propozycje usprawnień. 

 Projekt uzgodnionego z promotorem obszaru/procesu zarządzania zapasami. 
4. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie transportowym 

 Praca na podstawie działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowego. 

 Rola transportu w gospodarce. 

 Przedsiębiorstwo transportowe - obszary decyzyjne w działalności transportowej. 

 Informatyczne systemy zarządzania transportem.  

 Etapy wdrożenia systemu informatycznego. 

 Przegląd dostępnych na rynku systemów zarządzania transportem – analiza porównawcza.  

 Analiza działalności przedsiębiorstwa i propozycje usprawnień. 

 Projekt wdrożenia wybranego systemu lub rozwiązanie zadania z zakresu organizacji i/lub 
zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. 
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dr inż. Alicja Wąsowicz 

5. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym 

 Przegląd literatury z zakresu tematu pracy dyplomowej:  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 procesów logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym 
(produkcyjnym, usługowym) i propozycje usprawnień. 

 Projekt uzgodnionego z promotorem obszaru/procesu logistyki zaopatrzenia w wybranym 

przedsiębiorstwie. 

6. Logistyka dystrybucji w motoryzacji 

 Przegląd literatury z zakresu tematu pracy dyplomowej:  problemy logistyki dystrybucji  
w motoryzacji; planowanie sprzedaży i operacji; kanały dystrybucji; koncepcja, elementy i 
standardy obsługi klienta,. 

 Analiza procesów logistyki dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym 
(produkcyjnym, usługowym) i propozycje usprawnień. 

 Projekt uzgodnionego z promotorem obszaru/procesu logistyki dystrybucji w wybranym 

przedsiębiorstwie. 

7. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym 

 Przegląd literatury z zakresu tematu pracy dyplomowej:  problemy logistyki  w motoryzacji, 
logistyka w ujęciu systemowym, koszty logistyczne, logistyka materiałowa, logistyka transportu  
i logistyka magazynowa. 

 Identyfikacja i analiza procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym 
(produkcyjnym, usługowym) wg faz przepływów materialnych: zaopatrzenie, produkcja, 
dystrybucja i propozycje usprawnień. 

 Projekt uzgodnionego z promotorem obszaru/procesów logistycznych w wybranym 

przedsiębiorstwie. 

 
dr inż. Zbigniew Alot 

8. 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: 

 opracowanie wybranych procedur systemu zapewnienia jakości lub  

 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. 

9. 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. 
Efektem pracy będzie projekt zastosowania TQM obejmujący procedurę stosowania wybranych 
działań i technik  – szczegółowy przepis postępowania. 
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10. Zintegrowany system zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 
Celem pracy jest zaproponowanie rozwiązań  systemowych z zakresu zintegrowanych systemów 
zarządzania. Obejmują one projekt 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. 

11. 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.  
Efektem pracy będzie projekt zastosowań wybranych technik, obejmujący: 

 procedurę stosowania techniki – szczegółowy przepis postępowania, 

 dokumenty (dane) wejściowe) – projekt dokumentów, 

 dokumenty wyjściowe – projekt dokumentów. 
 

dr inż. Bogdan Pawłowski 
12. Analiza parametrów samochodów osobowych wpływających na ich własności eksploatacyjne  

Celem pracy jest identyfikacja parametrów pojazdów oraz warunków eksploatacji do określenia ich 
wpływu na własności użytkowe:  

 identyfikacja i analiza parametrów pojazdu i otoczenia wpływających na ich energochłonność, 

 symulacja zużycia paliwa w zależności od warunków eksploatacji na wybranych modelach, 

 analiza statystyczna niezawodności wybranych modeli. 
13. Analiza parametrów samochodów użytkowych wpływających na ich własności eksploatacyjne 

Celem pracy jest identyfikacja parametrów pojazdów oraz warunków eksploatacji do określenia ich 
wpływu na własności użytkowe: 

 identyfikacja i analiza parametrów pojazdu i otoczenia wpływających na ich energochłonność, 

 symulacja zużycia paliwa w zależności od warunków eksploatacji na wybranych modelach, 

 analiza statystyczna niezawodności wybranych modeli. 
 
dr inż. Marek Gola 

14. Analiza opłacalności zakupu i eksploatacji samochodów osobowych z napędem hybrydowym  
Praca powinna zawierać: 

 omówienie zasad działania pojazdów hybrydowych z podziałem na grupy, 

 charakterystyki dostępnych na rynku samochodowym samochodów osobowych z napędem 
hybrydowym, 

 projekt kalkulacji porównawczej obejmujący analizę opłacalności zakupu i eksploatacji 
wybranego modelu samochodu z takim napędem w porównaniu z takim samym modelem ale z 
napędem tylko spalinowym.  

 
dr inż. Zbigniew Chmielewski 

15. Analiza porównawcza kosztów użytkowania samochodu osobowego klasy wyższej-średniej 
zasilanego ON lub LPG 
Celem pracy jest wyodrębnienie struktury kosztów eksploatacji dla samochodu osobowego oraz ich 
określenie dla wybranego pojazdu klasy wyższej-średniej: 

 składniki kosztów eksploatacji samochodu, 

 struktura kosztów eksploatacji samochodu dla użytkownika indywidualnego, 

 badania kosztów eksploatacji samochodu klasy wyższej-średniej zasilanego ON, 

 badania kosztów eksploatacji samochodu klasy wyższej-średniej zasilanego LPG, 
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 porównanie kosztów eksploatacji dla samochodu klasy wyższej-średniej zasilanych wybranymi 
paliwami. 

 
16. Wpływ jakości oleju silnikowego na charakterystyki tribologiczne węzłów tarcia ślizgowego 

Celem pracy jest identyfikacja typowych skojarzeń tarciowych występujących w węzłach 
kinematycznych silnika spalinowego pojazdu samochodowego oraz ocena wpływu modyfikacji 
własności substancji smarowej na proces zużycia pary kinematycznej: 

 klasyfikacje olejów smarowych, 

 wielokryterialny podział procesów tribologicznych, 

 kryteria jakościowe samochodowych węzłów tarcia, 

 wybór wielkości badanych, 

 wybór i przygotowanie modelowego węzła tarcia, 

 wykonanie zaplanowanych badań, 

 opracowanie wyników badań i sformułowanie wniosków. 
 


