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Prace licencjackie z logistyki są bardzo zróżnicowane pod względem tematu. Ogólnie temat pracy, który
wybieramy, powinien być możliwie jak najbardziej powiązany z praktyką. W poniższym tekście
zaprezentowane zostaną przykładowe tematy prac licencjackich z logistyki. Być może będą one przydatne,
podczas wyboru własnego tematu pracy.
Dobry temat to “Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie”. W temacie tym trzeba przedstawić cały
system logistyczny danej firmy. Oprócz ukazania całego systemu należy również ocenić ten system. Warto
też tu umieścić w prace własne propozycje zmian na lepsze. Dzięki takiej pracy można nauczyć się analizy
całej logistyki firmy oraz wskazać obszary do poprawy.
Kolejny dobry temat to ” Rola Polskiego transportu samochodowego w kontekście europejskich szlaków
komunikacyjnych”. W temacie tym należy wskazać mocne i słabe strony Polski, w kontekście europejskich
szlaków komunikacyjnych. Trzeba też tu przedstawić rolę transportu samochodowego w kontekście całej
gospodarki. Pewne jest bowiem, że bez transportu, nie ma importu, ani eksportu. Należy w tej pracy
przedstawić jakie centra logistyczne występują w Polsce. Można też tu wskazać największe firmy logistyczne
w Polsce. Dobrze też tu skazać regionalne i ponadnarodowe centra logistyczne oraz szczegółowo je opisać.
Następny ciekawy temat to “Rozwój firmy transportowej. X. Analiza strategiczna szans oraz zagrożeń.” Temat
ten również jest bardzo ciekawy. Trzeba tu przeanalizować szanse i zagrożenia, które stoją przed daną firmą z
branży transportowej. Trzeba wskazać jej słabe i mocne strony oraz obecną i przyszłą sytuację rynku
logistycznego.
Prace licencjackie z logistyki – jak wybrać najlepszy temat?
Temat pracy licencjackiej z logistyki powinien być możliwie jak najbardziej praktyczny. Dobrze przed
rozpoczęciem pisania pracy mieć już jakieś rozeznanie, odnośnie lokalnego rynku pracy. Pisząc dany temat,
warto już sobie wizualizować, co będziemy robić i w jakiej firmie. Dzięki takiemu działaniu zwiększamy swoje
szanse nie tylko na sukces naukowy (napisanie pracy licencjackiej), ale również sukces zawodowy. Nie
zapominajmy, o tym, że logistyka w Polsce

