
 

 

Wydział Inżynierii Produkcji i  Logistyki 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego 

dla studentów II  stopnia 

na kierunku LOGISTYKA 

obowiązują od roku akademickiego 2016/2017 

 

1. Pytania z przedmiotów kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności 

 

1. Podstawowe układy kosztów. 

2. Pojęcie i cechy usług 

3. Koncepcja marketingu – mix dla usług. 

4. Metody badań naukowych 

5. Cele przeprowadzania badań naukowych 

6. Sposób rejestracji patentów i wynalazków 

7. Badania ilościowe i jakościowe 

8. Rodzaje błędów naukowych 

9. Formy ochrony własności intelektualnej. 

10. Ochrona innowacyjnych rozwiązań 

11. Rodzaje znaków towarowych 

12. Procesy podstawowe w ujęciu logistycznym 

13. Zadana gospodarki materiałowej 

14. Formy organizacji produkcji 

15. Pojęcie i zadania kodów kreskowych 

16. Rodzaje urządzeń magazynowych 

17. Zastosowanie robotów przemysłowych 

18. Charakterystyka wyrobu i usługi 

19. Czynniki uwzględniane przy projektowaniu obiektów i pomieszczeń pracy 

20. Omów wybrany system zarządzania środowiskiem 

21. Omówić funkcje systemu Kanban 

22. Wymienić kryteria oceny dostawców 

23. Przedstawić idee metody planowania potrzeb materiałowych MRP 

24. Istota badań operacyjnych 

 

2. Pytania z przedmiotów specjalnościowych dla poszczególnych specjalności  

2a. Międzynarodowe Łańcuchy Dostaw 

 

1. Omówić pięć kroków usprawniania procesu produkcyjnego opartego na teorii ograniczeń 

2. Co to jest system informacyjny? Proszę wymienić jego zasoby oraz użytkowników 

3. Proszę wymienić elementy zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania 

przedsiębiorstwem 

4. Proszę omówić przepływ dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 

5. W jaki sposób obniżyć koszty procesów logistycznych 

6. Pojęcie i cechy usług 

7. Opisz kilka systemów usprawniających pracę w magazynie (np. pick by voice, pick by light) 

8. Opisz poszczególne etapy w ramach procedury zakupu 

9. Wymień i opisz kluczowe punkty, które powinien zawierać dokument w postaci zapytania 

ofertowego 

10. Opisz na czym polega i w jakich sytuacjach ma zastosowanie, w ramach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, metoda ABC 

11. Opisz na czym polega kryterium SMART  przy definiowaniu celów przedsiębiorstwa 

12. Podaj wymiary urlopu wypoczynkowego w przypadku umowy o pracę i wyjaśnij od czego zależą 

13. Podaj wymiary okresu wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę i opisz od czego zależą 

14. Opisz kilka wybranych elastycznych form zatrudnienia 



15. Wymień i wyjaśnij jakie role może przybierać kierownik w przedsiębiorstwie 

16. Wymień i krótko opisz na czym polegają podstawowe wymagania logistyki w stosunku do produkcji 

17. Rola zaopatrzenia w zarządzaniu materiałowym 

18. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw 

19. Powody tworzenia zapasów w przedsiębiorstwie 

20. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw 

21. Mapowanie jako narzędzie w analizie procesów łańcucha dostaw 

22. Cele umieszczania informacji na opakowaniach 

23. Metody i narzędzia pomocne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

24. Największe centra logistyczne w Polsce i Europie 

25. Integracja przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw (zaufanie, partnerstwo, informacja) 

26. Pojęcie i rodzaje projektów  

 

2b. Inżynieria Transportu w Logistyce 

 

1. Opisz infrastrukturę transportu lotniczego 

2. Opisz infrastrukturę transportu morskiego 

3. Opisz infrastrukturę transportu kolejowego 

4. Scharakteryzować wybrane współczesne metody optymalizacyjne 

5. Scharakteryzować system automatycznej identyfikacji danych 

6. Omówić wady i zalety transportu kolejowego 

7. Proszę wymienić i omówić modele miast z punktu widzenia logistyki miejskiej 

8. Opisz rodzaje wagonów towarowych oraz sposób w jaki są oznaczane 

9. Przedstaw zmiany, jakie zaszły na przełomie ostatnich 12-15 lat, w kontekście autostrad i dróg 

ekspresowych w Polsce. 

10. Scharakteryzuj dokumenty w postaci: CRM, CIM, AWB i konosamentu 

11. Scharakteryzuj dokumenty w postaci: pozwolenie na przywóz/wywóz, świadectwo pochodzenia,  

świadectwo przewozowe 

12. Scharakteryzuj dokumenty w postaci: zlecenie spedycyjne, SAD 

13. Scharakteryzuj reguły INCOTERMS 

14. Wymień i scharakteryzuj 4 główne szlaki wodne w ramach infrastruktury transportu wodnego 

śródlądowego w Europie 

15. Scharakteryzuj kilka najistotniejszych portów morskich w Europie 

16. Scharakteryzuj kilka najistotniejszych portów lotniczych w Europie lub na świecie 

17. Opisz kilka przykładowych elementów infrastruktury transportowej w komunikacji miejskiej 

18. Opisz sposób funkcjonowania technologii kolei magnetycznej 

19. Co to jest giełda transportowa - wymień 5 przykładów giełd 

20. Co to jest myto - wymień 5 przykładów europejskich systemów myta i krótko scharakteryzuj 

21. Systemy telematyczne i informatyczne w nowoczesnych przedsiębiorstwach transportu 

22. Infrastruktura transportu a środowisko 

23. Co to jest system transportowy o wymień jego podsystemy 

24. Pozioma i pionowa klasyfikacja transportu 

25. Infrastruktura logistyczna i intermodalna 

26. Infrastruktura inteligentnych systemów transportowych  


