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KARTA OPISU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORGANIZATOR: CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

NAZWA: MENEDŻER LOGISTYKI 

(j. angielski: LOGISTICS MANAGER)  

TYP STUDIÓW:  DOSKONALĄCE  

DYSCYPLINY NAUKOWE: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

KIEROWNIK STUDIÓW: imię i nazwisko, dane teleadresowe 

Artur Świerczek, artur.swierczek@uekat.pl  

SEMESTRY 

2 

GODZINY 

188 

W tym: 

Wykłady: 72 

Ćwiczenia: 72 

Laboratoria: 32 

E-learning: 0 
 
Seminarium: 12 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW 

1. Zapoznanie słuchaczy z koncepcjami logistycznymi w zarządzaniu organizacjami i ich gru-
pami. 

2. Przedstawienie ewolucji zarządzania logistycznego w kierunku integracji łańcuchów dostaw 
wraz z konsekwencjami tych zmian. 

3. Scharakteryzowanie i omówienie poszczególnych obszarów funkcjonalnych zarządzania 
logistyką w przedsiębiorstwie.  

4. Wyposażenie słuchaczy w narzędzia analityczne służące projektowaniu i wdrażaniu syste-
mów logistycznych w praktyce gospodarczej. 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ML_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metody 
zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie oraz rela-
cje występujące w procesach przepływu produktów 
w zintegrowanych łańcuchach dostaw. 

P7S_WG 

ML_W02 Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia logistyki. 

P7S_WG 

ML_W03 Zna szczegółowo metody badania i opisu procesów 
logistycznych, technik analizy danych oraz modelo-
wania procesów logistycznych. 

P7S_WG 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ML_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfi-
kacji i analizy kompleksowych procesów logistycz-
nych  oraz ich wzajemnych powiązań, jak również 
związków logistyki z innymi funkcjami przedsię-
biorstw. 

P7S_UW 

ML_U02 Potrafi przeprowadzać selekcję informacji, jej ocenę, 
krytyczną analizę, syntezę i twórczą interpretację  
w celu doboru i zastosowania właściwych metod  
i narzędzi (w tym informacyjno-komunikacyjnych) 
decyzyjnych w sferze logistyki.  

 

P7S_UW 

ML_U03 Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy 
dotyczące zarządzania logistyką ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców. 

P7S_UK 



 

Symbol efektu  
uczenia się dla 

kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ML_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
z zakresu zarządzania logistyką i odbieranych treści. 

P7S_KK 

ML_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwią-
zywaniu problemów praktycznych z zakresu zarzą-
dzania logistyką oraz zasięgania opinii ekspertów  
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu 
problemów decyzyjnych.  

P7S_KK 

ML_K03 Potrafi podejmować decyzje logistyczne w oparciu  
o cechy i kryteria przedsiębiorczości. 

P7S_KO 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW 

(semestr zimowy) 

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1 Zarządzanie logistyczne Wykład 8 1 

2 Dystrybucja fizyczna i obsługa 
klienta 

Ćwiczenia 16 3 

3 Logistyka zakupu Wykład 8 1 

4 Logistyka produkcji i planowanie 
potrzeb 

Ćwiczenia 8 1 

5 Jakość w logistyce produkcji Ćwiczenia 8 1 

6 Procesy transportu i spedycji Wykład  16 2 

7 Procesy magazynowania Ćwiczenia 8 1 

8 Planowanie i prognozowanie 
popytu na produkty  

Laboratoria 8 1 

9 Sterowanie zapasami Laboratoria  16 2 

(semestr letni) 

1 Logistyka globalna – międzyna-
rodowe systemy logistyczne 

Wykład 
/Ćwiczenia 

8/8 2 



 

 

2 Ekologistyka Wykład 
8 1 

3 Usługi logistyczne w łańcuchach 
dostaw 

Wykład 8 1 

4 Logistyka w firmach usługowych Wykład 8 1 

5 Rachunek kosztów w logistyce Ćwiczenia 8 1 

6 Analiza i projektowanie syste-
mów logistycznych 

Wykład 
/Ćwiczenia 

8/16 3 

7 Systemy informacyjne  
w logistyce 

Laboratoria  8 1 

8 Seminarium projektowe Seminarium  12 7 

Karty opisu modułów stanowią załącznik od 1 do 17 (karty należy sporządzić wg wzoru okre-
ślonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

Wskazana znajomość zagadnień zarządzania i ekonomii. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Praca zaliczeniowa po I semestrze. 

Praca końcowa: Analiza systemu logistycznego wybranej organizacji. 

Obecność słuchacza przynajmniej na 70% zajęć dydaktycznych.  


