Pytania na egzamin dyplomowy na kierunku Logistyka
– studia licencjackie
1. Wymień i omów podstawowe kryteria klasyfikacji kosztów logistycznych
1. Wyjaśnij pojęcie i istotę logistyki zaopatrzenia.
2. Wyjaśnij pojęcie i istotę logistyki produkcji.
3. Wyjaśnij pojęcie i istotę logistyki dystrybucji.
4. Wyjaśnij pojęcie systemu logistycznego.
5. Omów podstawowe metody zarządzania zapasami.
6. Omów podział infrastruktury w procesach logistycznych.
7. Scharakteryzuj podstawowe ogniwa łańcucha dostaw.
8. Wymień i wskaż różnice między systemem logistycznym a łańcuchem dostaw.
9. Omów istotę efektywności łańcucha dostaw.
10. Scharakteryzuj koncepcję ekologistyki na tle logistyki tradycyjnej.
11. Jakie są główne cele i zadania ekologistyki?
12. Co to jest centrum logistyczne?
13. Jaka jest różnica pomiędzy centrum logistycznym a centrum dystrybucji?
14. Wymień wady i zalety outsourcingu logistycznego.
15. Wyjaśnij skrót 3PL i 4PL.
16. Wyjaśnij pojęcie transportu intermodalnego.
17. Podaj definicje i podział opakowań oraz wymień ich funkcje.
18. Jakie podstawowe funkcje powinien realizować logistyczny system informatyczny?
19. Co jest ideą RFID i w jakich obszarach technologia ta jest najczęściej stosowana?
20. Co tworzy infrastrukturę techniczną gospodarki magazynowej i jakie są jej zadania?
21. Co to jest kod kreskowy i jakie rodzaje kodów kreskowych występują w Polsce?
22. Podaj powszechne sposoby finansowania projektów transportowych.
23. Zadania sieci transeuropejskich.
24. Przedstaw istotę i cele modelowania procesów logistycznych.
25. Zdefiniuj pojęcie procesu logistycznego oraz podaj przykład.
26. Omów typy podmiotów zaangażowanych w procesy logistyczne.
27. Omów znaczenie wskaźników efektywności w modelowaniu procesów logistycznych.
28. Wyjaśnij na czym polega istota podejścia systemowego w logistyce.

29. Przedstaw podstawowe kryteria podziału systemów logistycznych.
30. Wyjaśnij pojęcie łańcucha dostaw w ujęciu procesowym.
31. Wyjaśnij zależność pomiędzy procesami logistycznymi, a procesami informacyjnymi
w logistyce.
32. Omów system WMS (Warehouse Management System)
33. Jakie są podstawowe cele i zadania logistyki zwrotnej.
34. Co rozumiemy pod pojęciem odpadów i jakie są ich podstawowe rodzaje?
35. Omów system logistyczny w przedsiębiorstwie.
36. Omów zakres pojęć: dystrybucja, łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw.
37. Podaj wyznaczniki łańcucha dostaw, wskaż korzyści i bariery w integrowaniu
łańcucha dostaw.
38. Wyjaśnij na czym polega akceleracja popytu – tzw. Efekt Forrestera.
39. Przedstaw metody pomiaru Poziomu Obsługi Klienta w logistyce.
40. Rozwiązania informatyczne służące usprawnieniu procesów logistycznych.
41. Wymień i scharakteryzuj podstawowe fazy rozwoju logistyki.
42. Istota analizy ABC i jej wykorzystanie w zarządzaniu zapasami i magazynem.
43. Wyjaśnij istotę analizy XYZ i jej wykorzystanie w zarządzaniu zapasami.
44. Porównaj zalety i wady magazynowania scentralizowanego i zdecentralizowanego.
45. Omów istotę i zastosowanie metody EWZ (Ekonomicznej Wielkości Zamówienia).
46. Przedstaw i omów metody zarządzania zapasami.
47. Przedstaw czynniki wpływające na wybór lokalizacji magazynów.
48. Jakie są zadania procesu zaopatrzenia.
49. Przyczyny ekologicznie zorientowanego zaopatrzenia.
50. Trójwymiarowy efekt strategiczny logistyki.
51. Omów elementy obsługi klienta w łańcuchu dostaw.
52. Efektywny i elastyczny łańcuch dostaw.
53. Omów znaczenie koncepcji Qiuck Response.
54. Od MRP do ERP – istota w zarządzaniu zaopatrzeniem.
55. Istota Lean Management – podstawowe założenia i korzyści.
56. Zarządzanie zapasami przez dostawcę – VMI.
57. Centra logistyczne i ich rodzaje.
58. Istota procesu magazynowania i rodzaje magazynów.
59. Koszty niesprawności w logistyce.
60. Decyzje „make or bay” w zaopatrzeniu.
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61. Cele zarządzania łańcuchem dostaw.
62. Partnerstwo w łańcuchu dostaw – kluczowe elementy i znaczenie
63. Nowe trendy i determinanty rozwoju łańcuchów dostaw.
64. Kryteria lokalizacji magazynów.
65. Omów rodzaje strategii dystrybucji.
66. Wymień funkcje dystrybucji.
67. Wyjaśnij od czego uzależniona jest różnorodność budowli magazynowanych.
68. Zasady kompleksowego zarządzania zaopatrzeniem.
69. Przedstaw kryteria wyboru dostawcy.
70. EDI – znaczenie w logistyce.
71. Metoda wielokryterialnego wyboru dostawcy.
72. Omów założenia i istotę Just-in-Time (JiT).
73. Istota projektowania w logistyce.
74. Omów na czym polega społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw.
75. Korzyści podejścia procesowego w logistyce.
76. Wskaż klasyczne środowiska produkcyjne.
77. Czynniki wpływające na poziom mocy produkcyjnej.
78. Strategie dopasowywania mocy produkcyjnych do popytu.
79. TQM – istota i znaczenie koncepcji.
80. Omów koncepcję zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.
81. Wymień i opisz koncepcje dojrzałości łańcucha dostaw.
82. Korzyści i ograniczenia projektowania procesów logistycznych.
83. Na czy polega logistyczna obsługa klienta.
84. Wyjaśnij istotę zarządzania procesami logistycznymi.
85. Wyjaśnij pojęcie projekt logistyczny, zarządzanie projektem logistycznym.
86. Dokonaj klasyfikacji projektów logistycznych.
87. Wskaż metody identyfikacji i oceny ryzyka w projektach logistycznych.
88. Omów istotę zarzadzania interesariuszami projektów logistycznych.
89. Wykorzystanie pakietów informatycznych w zarządzaniu projektami.
90. Zastosowanie metod planowania sieciowego.
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