
Data wydruku: 22.05.2023 17:46 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Logistics Management, PG_00037712

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
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 angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Zarządzania

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

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 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat mechanizmów zarządzania 
wewnętrznym i zewnętrznym łańcuchem dostaw oraz umiejętność określenia ścieżki krytycznej i 
umiejętności optymalizacji procesów w firmie w zakresie logistyki.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] prognozuje zjawiska i 
procesy w organizacji z 
uwzględnieniem aspektów 
społecznych

Prognozuje procesy logistyczne w 
przesiębiorstwie

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
o strukturze organizacji 
gospodarczych, o relacjach 
pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi a innymi 
instytucjami społecznymi

Student posiada podstawową 
wiedze o logistyce, potrafi się nią 
dzielić w zespole roboczym

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_W03] ma podstawową wiedzę 
w zakresie relacji zarówno 
wewnątrz organizacji jak i między 
organizacją a otoczeniem w skali 
krajowej i międzynarodowej

Ma podstawową wiedzę w 
zakresie relacji w łańcuchach 
dostaw

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U12] analizuje, ocenia i 
wybiera różne rozwiązania 
menedżerskie w procesach 
podejmowania decyzji z 
uwzględnieniem aspektów 
projakościowych i 
prośrodowiskowych

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną 
do zarządzania zasobami 
logistycznymi

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu Wykłady: Koncepcja i rozwój logistyki; zarządzanie łańcuchem dostaw; systemy logistyczne; analiza 
systemów logistycznych; kanały logistyczne; logistyka zaopatrzenia; logistyka produkcji; logistyka 
dystrybucji; logistyka a marketing; koszty logistyczne przedsiębiorstw; logistyka ochrony środowiska; usługi 
logistyczne (outsourcing).

 

Ćwiczenia: Logistyczne problemy decyzyjne w: obsłudze klienta, zarządzaniu transportem, zarządzaniu 
zapasami, składowaniu, lokalizacji obiektów logistycznych; transport i spedycja; logistyka transportu: 
drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, morskiego, kombinowanego, miejskiego.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Oral examination 60.0% 50.0%
Practical exercise 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, 
Warszawa 2002. Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne; Podstawy 
organizacji i zarządzania. Biblioteka logistyka, Poznań 2001. Pfohl 
H.Ch.: Zarządzanie logistyką; Funkcje i instrumenty. Biblioteka 
logistyka, Poznań 1998. Beier J.K., Rutkowski K.: Logistyka, SGH, 
Warszawa 1999.

Uzupełniająca lista lektur Nie wymagana
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Logistyczne problemy decyzyjne

 

Integracja łańcucha logistycznego

Usługi logistyczne

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


