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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Logistyka w przedsiębiorstwie, PG_00040013

Kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Ryszard Woźniak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Wojciech Owczarzak

dr inż. Ryszard Woźniak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Cele logistyki. Definicje. Podatność transportowa różnych asortymentów towarowych. Rodzaje magazynów. 
Przepływ towarów przez magazyn. Środki techniczne stosowane w magazynie. Metody identyfikacji 
jednostek towarowych. Zasada Pareto - zakres zastosowania. Zasady rozmieszczania towarów w 
magazynie. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe metody zarządzania zapasami: 
ABC/XYZ, EOQ, MRP, DRP, JIT. Przepisy Dyrektyw UE oraz przepisy dozoru technicznego.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W06] ma wiedzę o cyklu 
życia produktów oraz urządzeń i 
systemów mechanicznych, w 
zakresie technik wytwarzania 
części maszyn oraz możliwości i 
trendów rozwojowych maszyn i 
urządzeń produkcyjnych oraz 
sterowania procesami

Student rozumie znaczenie 
aspektów ekologicznych w obrocie 
towarowym.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W05] posiada 
usystematyzowaną, podbudowaną 
teoretycznie wiedzę z zakresu 
modelowania działania systemów 
wytwórczych o zróżnicowanych 
strukturach i formach ich 
organizacji oraz analizy 
przebiegów procesów 
produkcyjnych metodami 
symulacji komputerowej

Student rozumie znaczenie 
aspektów ekologicznych w obrocie 
towarowym.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U06] potrafi, przy 
formułowaniu i rozwiązywaniu 
zadań inżynierskich, dostrzegać 
aspekty systemowe zarządzania i 
organizacji pracy indywidualnej i w 
zespole z uwzględnieniem 
czynnika ludzkiego, ma 
przygotowanie niezbędne do 
pracy w środowisku 
przemysłowym oraz zna zasady i 
normy związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy

Student rozumie znaczenie 
aspektów ekologicznych w obrocie 
towarowym.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U11] potrafi dokonać 
identyfikacji i sformułować proste 
zadania inżynierskie związane z 
diagnozowaniem stanu 
technicznego maszyn i urządzeń 
przy wykorzystaniu właściwych 
metod, technik i narzędzi

Student rozumie znaczenie 
aspektów ekologicznych w obrocie 
towarowym.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K03] ma świadomość roli 
społecznej absolwenta uczelni 
technicznej, rozumie ważność 
pozatechnicznych aspektów i 
skutków działalności inżynierskiej 
w tym jej wpływu na środowisko i 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje, widzi 
potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu  
informacji i opinii dotyczących 
osiągnięć techniki, prawidłowo 
identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem 
zawodu inżyniera

Student rozumie znaczenie 
aspektów ekologicznych w obrocie 
towarowym.

[SK2] Ocena postępów pracy

Treści przedmiotu Logistyka - definicje. Cele logistyki. Definicje. Podatność transportowa różnych asortymentów towarowych. 
Rodzaje magazynów. Przepływ towarów przez magazyn. Środki techniczne stosowane w magazynie. 
Metody identyfikacji jednostek towarowych. Zasada Pareto - zakres zastosowania. Zasady rozmieszczania 
towarów w magazynie. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe metody zarządzania 
zapasami: ABC/XYZ, EOQ, MRP, DRP, JIT. Przepisy Dyrektyw UE oraz przepisy dozoru technicznego.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
tests 60.0% 60.0%
zadanie 40.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Kurs: ŚRODKI TRANSPORU (pg.edu.pl)
Uzupełniająca lista lektur Kurs: ŚRODKI TRANSPORU (pg.edu.pl)
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wybór strategii magazynowania. Rozmieszczenie towarów w magazynie zgodnie ze strategią 
magazynowania. Zarzadzanie zapasami. Dobór technicznego wyposażenia do optymalnej obsługi 
manipulacyjnej magazynu.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8109
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8109
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8109
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8109

