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1 UNIWERSYTET SZCZECI ŃSKI – PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

1.1 Wprowadzenie 
Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 roku, jego historia liczy więc 

niewiele ponad 20 lat. Przez ten krótki okres zasłynął jednak w wielu dziedzinach i może się 
poszczycić sporymi osiągnięciami. Jednostka znajduje się w stałej fazie rozwoju, wzorując się 
na uniwersytetach polskich o wieloletniej tradycji oraz czołowych jednostkach europejskich, 
budując silny potencjał naukowo-badawczy, w dużej mierze na bazie współpracy z innymi 
ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami, różnego typu instytucjami oraz jednostkami 
samorządowymi, tak regionalnymi jak państwowymi. Pracownicy Uniwersytetu 
Szczecińskiego są coraz bardziej cenionymi specjalistami na arenie krajowej, a w niektórych 
dziedzinach także międzynarodowej. 

Uniwersytet utrzymuje wielostronne kontakty z bliższym i dalszym otoczeniem, 
z zaangażowaniem uczestniczy w życiu naukowym w kraju i za granicą, rozwija partnerską 
współpracę międzynarodową. Aktywność ta posiada bardzo szeroki kontekst społeczny, służy 
bowiem promocji nie tylko miasta Szczecina, ale całego regionu zachodniopomorskiego.  
Uniwersytet Szczeciński oferuje wysoki poziom kształcenia, a kwalifikacje kadry naukowej 
przyciągają coraz szersze rzesze studentów z całego regionu, kraju, a nawet zagranicy. Od 
początku powstania Uniwersytetu liczba studentów oraz liczba pracowników naukowo-
dydaktycznych systematycznie rośnie. Liczba studentów od 1985 roku wzrosła kilkakrotnie, 
stan kadry naukowej powiększył się prawie dwukrotnie. 

Dyscypliny doktoryzowania na Uniwersytecie Szczecińskim to: ekonomia, prawo, 
biologia, geografia, pedagogika, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo. Uniwersytet 
rozszerza także stopniowo uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
Głównymi celami, jakie obecnie stawia sobie Uniwersytet są: rozwój badań naukowych, 
znacząca poprawa jakości kształcenia oraz zdobywanie przez pracowników jak najwyższych 
stopni naukowych. Aby wspierać ich realizację Uniwersytet intensywnie uczestniczy 
w programach badawczych. 

Naturalnym spoiwem międzywydziałowych struktur akademickich jest nauka. 
Priorytetem Uczelni jest jakościowy i ilościowy rozwój kadry naukowo – badawczej. 
Czynione są przy tym działania mające na celu przyciągnięcie do ośrodka utalentowanych 
naukowców z czołowych ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą. Celem 
Uniwersytetu jest nieustanne modyfikowanie i przyspieszanie postępu naukowego. Jednym 
z kroków mających przybliżyć realizację tego celu było utworzenie uczelnianego programu 
motywacyjnego, obejmującego m.in. wewnętrzne rankingi dorobku naukowego, opracowanie 
kryteriów awansów naukowych na wszystkich szczeblach, nagradzanie najlepszych 
asystentów, analizowanie i weryfikowanie mniej udanych pomysłów badawczych 
i inspirowanie stypendiów zagranicznych.  

Drugim podstawowym segmentem uczelni, obok nauki, jest dydaktyka. Decydujący 
wpływ nie tylko na poziom kształcenia, ale również odpowiedni klimat zaangażowania, 
samodoskonalenia i współpracy panujący na Wydziałach mają autorytety i wybitni 
profesorowie. O rozwoju Uniwersytetu świadczy poszerzanie oferty dydaktycznej. Wyrazem 
tego jest m.in. regularne otwieranie nowych kierunków, specjalności i specjalizacji. 
Większość kierunków zyskiwać będzie nowe możliwości studiów specjalistycznych. Program 
edukacyjny objęty jest punktowym systemem ECTS, umożliwiającym kontynuację studiów 
na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Immanentnym składnikiem kształcenia są 
potoki obcojęzyczne, funkcjonujące już na większości kierunków. 
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 Sekretariat 
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1.3 Kalendarz akademicki 
Rok akademicki w Uniwersytecie Szczecińskim składa się z dwóch semestrów po 15 

tygodni każdy. Rozpoczyna się on na początku października i trwa do połowy czerwca 
z dwutygodniową przerwą na święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, dwutygodniową 
przerwą międzysemestralną i tygodniową przerwą wielkanocną. Sesja egzaminacyjna 
w semestrze zimowym zajmuje dwa tygodnie na przełomie stycznia i lutego, natomiast letnia 
zajmuje zazwyczaj dwa tygodnie w drugiej połowie czerwca. 

1.4 Warunki przyj ęcia na studia 
Warunkiem przyjęcia na studia obywateli polskich jest posiadanie świadectwa 

dojrzałości (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia) lub tytułu 
magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na 
studia drugiego stopnia). Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na 
poszczególnych kierunkach (do dnia 31 maja roku poprzedzającego dany rok akademicki). 



Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu 
maturalnego. Senat uczelni ustala jakie wyniki egzaminu maturalnego (różne na 
poszczególnych kierunkach studiów) stanowią podstawę przyjęcia na studia. Informacje 
o kierunkach i wymogach rekrutacyjnych kandydaci mogą uzyskać w poszczególnych 
dziekanatach lub instytutach prowadzących rekrutację. Corocznie wydawany jest także 
informator dla kandydatów na studia.  

Kandydaci niebędący obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na 
zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdział 4). Polska jest sygnatariuszem Konwencji 
UNESCO i Konwencji Praskiej o uznawaniu i ekwiwalencji dyplomów i studiów wyższych. 
Ma także podpisane z wieloma państwami umowy dwustronne o uznawaniu i równoważności 
dyplomów. 

1.5 Język wykładowy 
Językiem wykładowym w Uniwersytecie Szczecińskim jest język polski. Jednak część 

studentów uczelni realizuje program studiów w języku angielskim lub niemieckim. 
Uniwersytet kształci również studentów na specjalnościach filologia germańska 

i filologia słowiańska, a także przyszłych nauczycieli języków obcych w Kolegium Języków 
Obcych (gdzie oczywiście zajęcia odbywają się w językach zgodnych z kierunkiem studiów – 
tj. niemieckim, rosyjskim, angielskim i francuskim). Również część wykładów na 
specjalności „integracja europejska” na kierunku politologia jest prowadzona w językach 
angielskim, niemieckim i francuskim. 

1.6 System ocen i przyznawane kwalifikacje 
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego po każdym 15-tygodniowym semestrze 

obowiązani są do zaliczenia semestru i zdania przewidzianych w programie egzaminów. Ci 
studenci, którym nie udało się zdać wszystkich obowiązujących w danym semestrze 
egzaminów, mogą to zrobić w czasie sesji poprawkowej. Oznacza to, że każdy student ma 
prawo zdawać egzamin dwukrotnie. Student może nie przystąpić do egzaminu w pierwszym 
terminie i zdawać go jedynie w trybie poprawkowym, traci jednak wtedy szansę na ponowne 
zdawanie egzaminu w przypadku niepowodzenia. 

W uczelni stosowana jest skala ocen od 2 do 5, co oznacza: 
5 (bardzo dobry) 
4+ (dobry plus) 
4 (dobry) 
3+ (dostateczny plus) 
3 (dostateczny) 
2 (niedostateczny) 

 
Uczelnia kształci na studiach zawodowych i magisterskich. Absolwenci studiów 

zawodowych otrzymują licencjat, natomiast absolwenci studiów magisterskich tytuł 
zawodowy „magister”. Uniwersytet Szczeciński posiada również uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w określonych dyscyplinach.  

1.7 System ECTS 
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych 

stały się faktem, a budowanie „Europy bez granic” umożliwi też studentom zza granicy 
podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju 
tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą 
i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy 
w ramach Programu LLP Erasmus – tzw. Europejski System Transferu (i Akumulacji) 
Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do 
udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. 



Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym 
kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS. 

„Pełne uznawanie studiów” oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej 
polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej 
niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym 
zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera 
sobie partnerów do tej współpracy.  
 

Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: 
Pakiet Informacyjny – w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, 

programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach 
administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do 
studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze 
odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów, a także uzyskać praktyczne 
informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji 
lub w wersji elektronicznej. 

Porozumienie o planach i programach zajęć – obowiązuje zarówno uczelnię 
macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza 
odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu 
z Koordynatorem ECTS wydziału macierzystego ustala, na podstawie pakietu informacyjnego 
uczelni przyjmującej, program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez 
uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i przyjmująca podpisują 
porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów 
ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. 

Wykaz zaliczeń – jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do 
ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu 
odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. W wykazie odnotowuje się 
wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą 
punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. 
Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio „ilościowy” i „jakościowy” opis pracy 
studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej 
dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu 
decyzji przez uczelnie przyjmującą. 
 

Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym 
przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. 
Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości 
pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej 
uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym, 
seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy 
samodzielnej w bibliotece i w domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym, a nie 
bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, ile/jaką 
część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony 
przedmiot w programie. W ramach ECTS-u ilość pracy wymaganej w całym roku 
akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada około 30 punktów. 
Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one 
integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. UWAGA!: 
PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU. Rok akademicki 
umieszczony na stronie tytułowej pakietu informuje, że pakiet obejmuje program dla 
studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim. Wcześniejsze wersje 
pakietów są dostępne u odpowiednich koordynatorów ECTS. 

Punkty ECTS przyporządkowywane przedmiotom, przyznawane są studentom dopiero 
po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są 
przyznawane za dobre oceny – liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka 



sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została 
włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. 

Każdy przedmiot prowadzony przez US posiada numer kodowy. Zasady kodowania 
przedmiotów są następujące: numer kodowy przedmiotu składa się z 11 znaków 
rozdzielonych kropkami, np.:  14.3VI23K0208. 

Oznaczenia: 
- trzy pierwsze znaki rozdzielone kropką są numerem dyscypliny naukowej 

według kodu SOCRATESA (np. 14.3 - Ekonomia),  
- rzymskie cyfry oznaczają numer wydziału (VI-WZiEU), 
- następne dwie cyfry oznaczają kierunek studiów (23-Ekonomia),  
- kolejna duża litera oznacza  typ  przedmiotu (K - kanon, S - specjalistyczny),  
- kolejne dwie cyfry oznaczają numery jednostek dydaktycznych Wydziału (np. 

02 - Katedra Efektywności Innowacji) 
- ostatnie dwie cyfry są kolejnymi numerami przedmiotów w planie studiów (np. 

08) 
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje dla każdego studenta biorącego 

udział w wymianie LLP Erasmus wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej 
uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za 
konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone 
w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni 
macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta 
w uczelni przyjmującej.  

 
Koordynatorem uczelnianym systemu ECTS na Uniwersytecie Szczecińskim jest dr 

Tomasz Ślepowroński, email: tslepowronski@o2.pl (Uczelniany Koordynator Procesu 
Bolońskiego i Punktacji ECTS) 

1.8 Pozostałe informacje dla studentów – warunki so cjalno-bytowe 
Studia stacjonarne dla polskich studentów są w Uniwersytecie Szczecińskim 

w zasadzie bezpłatne. Odstępstwo od tej zasady stosowane jest wobec studentów 
przedłużających okres studiów, powtarzających przedmioty, lub reaktywowanych po 
skreśleniu z listy studentów, od których pobiera się opłaty w wysokości ustalonej przez 
władze uczelni. Studenci obcokrajowcy zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o 
szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdział 4) mogą 
podejmować i odbywać kształcenie: 

- jako stypendyści strony polskiej (stypendium Rządu Polskiego przyznawane 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Współpracy z 
Zagranicą, Al. Szucha 25, 00–918 Warszawa, tel. (+ 48 22) 628 04 61 lub (+ 
48 22) 629 72 41), 

- na zasadach odpłatności, 
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 
- jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 
- jako stypendyści uczelni. 

Z opłat za studia zwolnieni są studenci obcokrajowcy odbywający studia w ramach 
Programu LLP ERASMUS na podstawie umów dwustronnych zawartych przez uczelnię lub 
poszczególne wydziały. Uniwersytet Szczeciński w Programie ERASMUS uczestniczy od 
roku akademickiego 1998/1999. 
 

Uczelnia posiada pięć domów studenckich o łącznej liczbie miejsc 1956. 
Pierwszeństwo w korzystaniu z zakwaterowania w domach studenckich przysługuje 
studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na stałe 
w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy lub w znacznym stopniu 
utrudniłby studiowanie. Obcokrajowcy studiujący w Uniwersytecie Szczecińskim otrzymują 
miejsce w domu studenta tylko w przypadku, gdy są stypendystami Rządu Polskiego. 



Uczelnia będzie się starała zapewnić także miejsca studentom obcokrajowcom odbywającym 
studia w ramach Programu ERASMUS. 
 

Studenci polscy mają zapewnioną bezpłatną opiekę lekarską świadczoną przez 
wyspecjalizowaną akademicką służbę zdrowia. Uniwersytet Szczeciński posiada przychodnię 
zakładową dla pracowników i studentów (Przychodnia Zakładowa, al. Bohaterów Warszawy 
75, 71–061 Szczecin). Ponadto w Szczecinie znajduje się Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska dla Pracowników i Studentów Szkół Wyższych (al. Wojska Polskiego 97, 
Szczecin). Z niezbędnej bezpłatnej opieki lekarskiej mogą również korzystać studenci 
i doktoranci obcokrajowcy będący stypendystami Rządu Polskiego. Pozostali studenci 
zagraniczni (także odbywający studia w ramach Programu ERASMUS) powinni posiadać 
pełne ubezpieczenie na wypadek choroby. 

Studenci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do przedstawienia 
świadectwa lekarskiego. Władze uczelni mogą przed rozpoczęciem studiów przez studenta 
obcokrajowca zlecić mu wykonanie kompletnych badań lekarskich i w przypadku 
stwierdzenia poważnej choroby rezerwują sobie prawo do odesłania go do kraju (na koszt 
studenta). 



 

2 WYDZIAŁ ZARZ ĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG US – 
PODSTAWOWE INFORMACJE 

2.1 Wprowadzenie 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług jest niewątpliwie doskonałym przykładem 

tego, jak można w swojej działalności łączyć tradycję i nowoczesność. Choć historia jego 
powstania sięga ponad 60 lat wstecz, Wydział idzie z duchem czasu dostosowując kierunki 
i specjalności do wymogów współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jako samodzielna 
jednostka, Wydział powstał w 1990 roku (Wydział Transportu i Łączności), a niespełna 
dziesięć lat później otrzymał dzisiejsza nazwę i został przeniesiony do nowoczesnego 
budynku przy ulicy Cukrowej 8.  

Od 1992 roku jednostka posiada pełne prawa akademickie uprawniające do nadawania 
stopni doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu 
profesora. Ponadto znajduje się w czołówce najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju, 
czego dowodem jest uzyskana pierwsza kategoria naukowa.  
 
 

Najważniejsze daty i związane z nimi kluczowe wydarzenia, które wyznaczały 
w przeszłości kierunki kształtowania się Wydziału i wpłynęły na jego obecną formę: 

1946 utworzenie filii poznańskiej Akademii Handlowej (pierwsza uczelnia wyższa na 
Pomorzu Zachodnim); 

1950 uzyskanie przez oddział AH statusu samodzielnej uczelni  
i przekształcenie jej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną specjalizującą się w dziedzinie 
transportu; 

1955 włączenie WSE jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego 
do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej; 

1964 zmiana nazwy Wydziału na Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu (WIET) 
1976 oddanie nowego budynku przy u. Mickiewicza 64 na potrzeby WIET 
1985  wydział wchodzi w skład Wydziału Ekonomicznego powstającego Uniwersytetu 

Szczecińskiego;  
1990 Instytut Ekonomiki Transportu osiąga samodzielność akademicką i zostaje 

wyodrębniony z Wydziału Ekonomicznego jako Wydział Transportu i Łączności; 
1992 otrzymanie pełnych praw akademickich 
1995 pierwszy nabór na kierunek Zarządzanie i Marketing 
1999 na podstawie zarządzenia MEN Wydział zaczyna funkcjonować jako Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług i jednocześnie zostaje przeniesiony do nowoczesnego 
budynku przy ul. Cukrowej 8; 

 rozpoczęcie dostosowania systemu kształcenia na Wydziale do wymogów Deklaracji 
Bolońskiej 

2004 pierwszy nabór na kierunku Europeistyka 
2006 60- lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. 
 pierwszy nabór na kierunku Finanse i Rachunkowość 
2007 uzyskanie pierwszej kategorii naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 pierwszy nabór na kierunku Logistyka 
2010 Jubileusz 20-lecia Wydziału 
 pierwszy nabór na kierunku Turystyka i Rekreacja 



 
Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej Wydziału jest punktacja wydziałowych 

Zeszytów Naukowych  US wg kryteriów listy czasopism MNiSW: 

1. Ekonomiczne Problemy Usług - 9 pkt 
2. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu - 6 pkt 
3. Problemy Transportu i Logistyki - 6 pkt 
4. Ekonomiczne Problemy Łączności - 6 pkt 
5. Ekonomiczne Problemy Turystyki - 6 pkt 
6. Europa Regionum - 6 pkt 
7. Scientific Journal of the University of Szczecin. Service Management – 6 pkt 

 
Wydział wydaje również Zeszyty Naukowe w językach obcych: Service Management 

(w języku angielskim) i Regional Development (w języku angielskim i niemieckim).  
 

Wydział organizuje wiele cyklicznych konferencji naukowych, które stały się 
wydarzeniami rozpoznawalnymi w kraju i za granicą. Wśród nich można wymienić m.in.: 
„Forum Samorządowe”, „Marketing przyszłości”, „Euro-Trans” (dawniej Translog), 
„Mikrofirma”, „Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego 
i regionalnego” oraz wiele innych z zakresu turystyki, usług i finansów. 
 

Ważnym atutem Wydziału jest posiadanie nowoczesnej siedziby, bardzo dobrze 
wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu 
na terenie budynku, funkcjonujący w sieci EDUROAM. Część procesu dydaktycznego 
realizowana jest w koncepcji blended learningu z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-
lerningowej LAMS. 
 

Misja Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 
brzmi następująco: 

Jesteśmy jedyną na Pomorzu Zachodnim, a także w Polsce uniwersytecką jednostką 
naukowo – dydaktyczną ukierunkowaną na badania naukowe i kształcenie w zakresie 
problematyki usług, a przede wszystkim: transportu i logistyki, poczty i telekomunikacji, 
turystyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, uwzględniając 
w szczególności procesy integracji europejskiej. 

Odwołujemy się do blisko 60-letnich tradycji akademickich wyższego szkolnictwa 
ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Dzięki partnerskiej atmosferze na Wydziale, 
tworzymy więzi pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, studentami i pracownikami 
administracji w celu pozyskania najlepszych kandydatów na studia oraz dążenia do 
utrzymania wysokiego europejskiego standardu kształcenia i badań naukowych.  

Kształcimy specjalistów dla regionu i kraju przy pomocy nowoczesnych metod 
nauczania, łącząc wiedzę teoretyczną i pragmatyczną, na potrzeby gospodarki i administracji 
publicznej. Podstawą naszej działalności dydaktycznej są badania naukowe oraz współpraca 
z praktyką gospodarczą, instytucjami publicznymi, a także partnerami zagranicznymi. 
 



 
 

2.2 Dane kontaktowe 
Adres:   
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 
ul. Cukrowa 8,  71-004 Szczecin 
 
 
Telefon: 91-444-31-15 
Fax: 91-444-31-16 
 
 
e-mail: wzieu@wzieu.pl  
www: http://www.wzieu.pl 
 
 
Najważniejsze numery telefonów:   
 
DZIEKANAT ds. STUDENCKICH:  91-444-31-20 lub 91-444-31-30  
 
BIBLIOTEKA 91-444-32-21 lub  91-444-32-23 
 
STYPENDIA  91-444-33-40 
 
 



 
 

2.3 Władze Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Władze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US na kadencję 1.09.2008 - 31.08.2012: 
  
dr hab. prof. US Piotr Niedzielski 
Dziekan Wydziału  
e-mail: piotr.niedzielski@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Elżbieta Załoga 
Prodziekan ds. Nauki 
e-mail: elzbieta.zaloga@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Wojciech Downar 
Prodziekan ds. Kształcenia 
e-mail: wojciech.downar@wzieu.pl 
 
dr hab. prof. US Jacek Buko 
Prodziekan ds. Studenckich 
e-mail: jacek.buko@wzieu.pl 
 



 

2.4 Struktura organizacyjna Wydziału 
Wydział tworzy 18 katedr kierowanych przez kierownika katedry. Niektóre Katedry zawierają 
mniejsze jednostki – zakłady, kierowane przez kierownika zakładu. 

2. KATEDRA BANKOWOŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 

3. KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI 

4. KATEDRA EKONOMII  

5. KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 

6. KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW 

7. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 

8. KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

9. KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 
- Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  

10. KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ 

11. KATEDRA LOGISTYKI  

12. KATEDRA MARKETINGU USŁUG 
- Zakład Komunikacji Marketingowej  

13. KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH 

14. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA  

15. KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ  

16. KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZEŃ 

17. KATEDRA RACHUNKOWOŚCI I CONTROLLINGU 

18. KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 

19. KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 
- Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 

 

2.5 Główne obszary badawcze Wydziału 
Fundamentem funkcjonowania WZiEU jest działalność naukowo-badawcza, która 

skupia się głównie na badaniach szeroko pojętego sektora usług, ze szczególnym 
uwzględnieniem Wspólnego Rynku Unii Europejskiej. Ważne miejsce w aktywności 
zawodowej pracowników zajmują projekty międzynarodowe, studia wykonalności oraz 
ekspertyzy dla praktyki gospodarczej. Są to m.in.: Projekt Europejskiej Inicjatywy EUREKA, 
E! 2727 POLCORRIDOR; projekt LOGCHAIN; projekt dotyczący struktury kapitału 
przedsiębiorstw realizowany razem z Uniwersytetem w Antwerpii oraz Wolnym 
Uniwersytetem w Brukseli (Belgia), projekt Polloco realizowany w ramach 5. Programu 
Ramowego UE, projekt Restrukturyzacji Rynku Pocztowego w Świetle Integracji z Unią 
Europejską czy liczne analizy przemysłu turystycznego w ramach programu INTERREG. 
Kadra Wydziału uczestniczy również w przygotowywaniu wielu strategii, m.in. Strategia 
Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku oraz Strategia 
Rozwoju Sektora Transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. 

Obszar zainteresowań badawczych Wydziału obejmuje m.in. zmiany strukturalne 
i instytucjonalne w sektorze usług Unii Europejskiej i Polski (ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu, łączności, turystyki, bankowości i ubezpieczeń), strategie, 
organizacja, zarządzanie i marketing w sektorze usług (ze szczególnym uwzględnieniem 
transportu, łączności, przedsiębiorstw i instytucji turystycznych i finansowych oraz jednostek 



samorządu terytorialnego). W szczególności obszary badawcze Katedr przedstawiają się 
następująco: 
 
KATEDRA BANKOWO ŚCI I FINANSÓW PORÓWNAWCZYCH 
prof. zw. dr hab.  Stanisław FLEJTERSKI  - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
systemy finansowe, globalizacja finansów, bankowość komercyjna i spółdzielcza, 
pośrednictwo finansowe, finanse instytucji finansowych, e-finanse, finanse gospodarstw 
domowych, finanse porównawcze, teoria i metodologia finansów. 
 
KATEDRA EFEKTYWNO ŚCI INNOWACJI 
dr hab. prof. US Piotr NIEDZIELSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zastosowania koncepcji outsourcingu w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw; 
wykorzystanie wsparcia środków publicznych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw; 
podejmowanie decyzji gospodarczych przez podmioty rynkowe w zakresie kierunków 
rozwoju; wdrożenie do realizacji strategii rozwoju przez jednostki samorządowe; pomoc 
w podjęciu działań przez podmioty gospodarcze w celu wdrożenia procedur ISO; pomoc 
w aplikowaniu o wsparcie finansowe przez podmioty samorządowe o środki Unii 
Europejskiej; pomoc w uzyskaniu finansowania infrastruktury transportowej z funduszy Unii 
Europejskiej; pomoc w uzyskaniu finansowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej przez 
podmioty samorządowe w zakresie realizacji działań inwestycyjnych związanych z ochroną 
środowiska; determinanty działalności innowacyjnej podmiotów gospodarczych; kreatywność 
jako czynnik pobudzający innowacyjność; mierzenie innowacyjności podmiotów 
gospodarczych; wykorzystanie informatyki w ekonomii i zarządzaniu; technologie 
teleinformatyczne (IT); e-biznes;  e-marketing, e-government, e-learnig; technologie 
bazodanowe, bazy danych w Internecie. 
 
KATEDRA EKONOMII  
dr hab. prof. US  Grażyna WOLSKA - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ekonomia (mikro-, mezo-, makro-); nowa ekonomia; współczesne problemy i teorie 
makroekonomiczne; globalizacja gospodarki; integracja ekonomiczna UE; rynek usług w UE. 
 
KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 
dr hab. prof. US Henryk BABIS - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ekonomika telekomunikacji; społeczeństwo informacyjne; nowa gospodarka; rola 
telekomunikacji w rozwoju gospodarczym i społecznym; konwergencja w telekomunikacji; 
rynki telekomunikacyjne i ich regulacja; wprowadzanie produktów telekomunikacyjnych na 
rynek; jakość usług w poczcie i telekomunikacji; zarządzanie firmami telekomunikacyjnymi 
 
KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSI ĘBIORSTW 
prof. zw. dr hab. Juliusz ENGELHARDT - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
współczesne teorie przedsiębiorstw; zasady gospodarowania w przedsiębiorstwie; zarządzanie 
zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne; nowoczesne koncepcje w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, np. outsourcing, lean management, controlling, benchmarking, 
reengineering, współczesne zarządzanie strategiczne, organizacja ucząca się, organizacja 
sieciowa itd.; polskie przedsiębiorstwa na rynku unijnym; analiza wskaźnikowa spółek 
giełdowych; controlling jako narzędzie poprawy efektywności gospodarowania 
przedsiębiorstwa; analiza i ocena sytuacji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw; 
problematyka ładu korporacyjnego, zarządzania wartością w przedsiębiorstwie, uwarunkowań 
rozwoju transakcji fuzji i wykupów w Polsce; ocena efektywności inwestycji w formie fuzji 



i przejęć wybranych spółek na polskiej giełdzie; organizacja i funkcjonowanie struktur 
holdingowych; koncentracyjne formy współpracy przedsiębiorstw; restrukturyzacja 
finansowa przedsiębiorstw. 
 
KATEDRA FINANSÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA 
prof. zw. dr hab. Aurelia BIELAWSKA - Kierownik Katedry  
Obszary badawcze:  
uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ubezpieczenia 
gospodarcze na polskim rynku usług finansowych; problemy opodatkowania działalności 
gospodarczej; hedging w działalności gospodarczej przedsiębiorstw; przedsiębiorstwo na 
rynku kapitałowym; ubezpieczenia gospodarcze i ubezpieczenia społeczne; finanse 
międzynarodowe; analiza finansowa i planowanie finansowe. 
 
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Kierownik Katedry 
Obszary badawcze: 
teoria finansów publicznych, weryfikacja w praktyce podstawowych zasad i technik 
badawczych, wartościowanie zależności przyczynowo-skutkowych; ekonomika sektora 
publicznego - relacje pomiędzy sektorem państwowym, samorządowym i prywatnym; 
samodzielność finansowa samorządowych organów lokalnych; gospodarka finansowa 
w jednostkach samorządu terytorialnego; wykorzystanie metod analitycznych 
w prognozowaniu i ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego; 
racjonalizacja wydatków budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego; monitoring 
zadłużenia i ocena jego wpływu na kondycję finansową podmiotów sektora publicznego; 
metody i procedury planowania budżetowego i budżetowania; audyt i kontrola wewnętrzna 
jednostek sektora publicznego; interwencjonizm samorządowy, skutki oraz instrumenty 
pomocy publicznej, ekonomiczne i organizacyjne problemy rozwoju lokalnego 
i regionalnego; publiczne inwestycje infrastrukturalne - uwarunkowania ich realizacji; etyka 
w sektorze finansów publicznych i przeciwdziałania występowaniu "szarej strefy"; 
partnerstwo publiczno-prywatne i jego wpływ na możliwości rozwoju lokalnego 
i regionalnego; zarządzanie personelem w sektorze administracji publicznej; fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej i ich wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego 
w Polsce; współpraca samorządu terytorialnego z otoczeniem.  
 
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 
dr hab. prof. US Jerzy WRONKA - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
problemy globalizacji gospodarki światowej; rola ugrupowań integracyjnych w gospodarce 
światowej; ekonomika i zarządzanie transportem morskim; ekonomika i zarządzanie 
transportem lotniczym; problemy rozwoju społeczno-gospodarczego państw III świata; 
polityka transportowa i energetyczna UE; transport intermodalny; zrównoważony rozwój 
transportu; międzynarodowe korytarze transportowe 
 
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARK I 
PRZESTRZENNEJ 
dr hab. prof. US Andrzej MIELCAREK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
historia gospodarcza i społeczna; historia myśli ekonomicznej; historia transportu i łączności; 
transport na usługach turystyki; geografia społeczno-ekonomiczna; geografia transportu 
i łączności; gospodarka a środowisko; geografia turystyki. 
 
KATEDRA LOGISTYKI  
dr hab. prof. US Mariusz JEDLIŃSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  



analiza systemów logistycznych; SCM – Zarządzanie łańcuchami dostaw; usługi logistyczne; 
zarządzanie jakością w systemach logistycznych; transport w systemach logistycznych 
3PL/4PL; zrównoważony łańcuch dostaw; zrównoważony rozwój w logistyce; systemy 
zarządzania gospodarką magazynową; zarządzanie produkcją; zarządzanie systemami 
produkcyjnymi; zarządzanie czasem w biznesie; logistyka miejska; edukacja logistyczna; 
analiza potencjału logistycznego; audit logistyczny; modelowanie i projektowanie systemów 
logistycznych; optymalizacja gospodarki magazynowej; dystrybucja w łańcuchu dostaw; 
infrastruktura logistyczna.  
 
KATEDRA MARKETINGU USŁUG 
prof. zw. dr hab. Józef PERENC - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
marketing usług; komunikacja marketingowa; negocjacje; analiza rynku; badania 
marketingowe; kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, jednostek samorządowych, 
produktu; zachowania nabywcze konsumentów; zachowania nabywcze przedsiębiorstw; 
promocja usług; strategie rynkowe i marketingowe; obsługa klienta; CRM i zarządzanie 
sprzedażą; marketing internetowy; marketing jednostek samorządowych; marketing 
międzynarodowy. 
 
KATEDRA METOD ILO ŚCIOWYCH 
prof. zw. dr hab. Jan PURCZYŃSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zastosowanie metod ilościowych w analizach ekonomicznych; predykcja zjawisk społeczno-
ekonomicznych; analiza szeregów czasowych. 
 
KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZ ĄDZANIA  
dr hab. prof. US  Wojciech DOWNAR - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
zarządzanie małymi firmami; zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod zarządzania strategicznego, procedur formułowania i wdrażania strategii, zasad 
tworzenia i funkcjonowania aliansów strategicznych; problematyka związana z oceną 
poziomu zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach; metody i techniki zarządzania, 
zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, w szczególności analiza opłacalności 
ekonomicznej oraz trwałości projektów; zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi, 
w szczególności problematyka przywództwa, kształtowania kultury organizacyjnej; 
zagadnienia związane z funkcjonowanie transportu publicznego (zarówno komunikacja 
miejska jak i transport samochodowy); problematyka badawcza w zakresie innowacyjności 
przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz jej otoczenia; problematyka badawcza dotycząca 
tworzenia się klastrów w branży transportu, turystyki oraz budownictwa. 
 
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ  
prof. zw. dr hab. Roman CZAPLEWSKI - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
polityka gospodarcza; branżowe polityki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem 
polityk infrastrukturalnych: polityki energetycznej, telekomunikacyjnej, pocztowej, 
transportowej); polityka społeczna; polityka personalna; liberalizacja i deregulacja; 
transformacja gospodarcza; przekształcenia własnościowe; obsługa klienta 
w przedsiębiorstwach usługowych; strategie rynkowe sieciowych firm usługowych; 
funkcjonowanie organizacji wirtualnych; e-biznes i jego wykorzystanie w praktyce 
gospodarczej 
 
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I UBEZPIECZE Ń 
dr Iwona SZYMCZAK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  



zasady gospodarowania mieniem publicznym (prawne aspekty); instytucje i środki nadzoru 
nad mieniem publicznym; zasady dysponowania i obciążania publicznego mienia; 
partnerstwo publiczno-prawne; prawo transportowe – konwencja CMR 
 
 
KATEDRA RACHUNKOWO ŚCI I CONTROLLINGU 
Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
teoria rachunkowości; rachunkowość finansowa, podatkowa, bankowa i ubezpieczeniowa; 
rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; sprawozdawczość i auditing; rachunkowość 
ekologiczna; analiza finansowa i controlling. 
 
KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 
dr hab. prof. US Elżbieta ZAŁOGA - Kierownik Katedry  
Obszary badawcze:  
restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych; transport zrównoważony; produktywność 
transportu; rynek usług transportowych; integracja w łańcuchach transportowych; 
konkurencja międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa w transporcie; transport regionalny; 
technologie transportowe; sieci TEN-T; dostępność transportowa; polityka transportowa; 
modelowanie w transporcie; ekonomika przedsiębiorstwa transportowego; spedycja. 
 
KATEDRA ZARZ ĄDZANIA TURYSTYK Ą 
dr hab. prof. US Aleksander PANASIUK - Kierownik Katedry 
Obszary badawcze:  
ocena jakości usług turystycznych; regionalne aspekty kształtowania polityki turystycznej; 
nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; funkcjonowanie 
przedsiębiorstw hotelarskich; funkcjonowanie biur podróży na rynku turystycznym; turystyka 
biznesowa i produkt turystyki biznesowej; polityka personalna w przedsiębiorstwach 
turystycznych międzynarodowych strategii turystycznych; marketingowe uwarunkowania 
funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na arenie międzynarodowej; efektywność 
i innowacyjność w turystyce; klaster turystyczny; audyt turystyki dla poszczególnych 
obszarów turystycznych; promocja turystyki miejskiej. 
 
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej 
dr hab. prof. US Beata MEYER – Kierownik Zakładu 
Obszary badawcze:  
uwarunkowania i główne determinanty kreowania produktu turystycznego na poziomie 
regionalnym i lokalnym; produkt turystyki uzdrowiskowej; marketing terytorialny; badania 
rynkowe w dziedzinie turystyki; turystyka morska i wodna; turystyka zrównoważona, 
turystyka zdrowotna, funkcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych za regionalny rozwój 
turystyki. 
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2.7 Studia na Wydziale Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Dostosowując się do zaleceń Deklaracji Bolońskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. oraz 

ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług wprowadził trójstopniowy system studiów, wpisując się tym samym 
w europejską przestrzeń edukacyjną. Rozliczenie studentów z wyników nauki odbywa się 
semestralnie. Wyjątek stanowią osoby uczestniczące w programach: ERASMUS – 
SOKRATES (wymiana zagraniczna) oraz MOST (wymiana krajowa), dla których opcjonalne 
wprowadzone może być rozliczenie roczne. Wszystkie przedmioty wykładane na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług kończą się oceną bez względu na formę zajęć – oceny 
wpisywane są do indeksów po każdym semestrze. 

Wydział oferuje sześć kierunków kształcenia na studiach I stopnia i pięć kierunków na 
studiach II stopnia. Ofertę Wydziału wyróżniają specjalności oferowane w ramach danego 
kierunku. 
 
STUDIA I STOPNIA  
3 – LETNIE (LICENCJACKIE) 
STACJONARNE  I NIESTACJONARNE  
 

EKONOMIA   

Specjalności: 

– Ekonomika Transportu i Spedycja 
– Ekonomika Usług dla Biznesu 
– Gospodarka Nieruchomościami 
– Business Economics (tylko studia stacjonarne). 

 
Absolwent kierunku EKONOMIA będzie posiadać zasób uniwersyteckiej wiedzy 

ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej, opanuje w stopniu przynajmniej 
dobrym jeden język obcy, będzie posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych 
narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafił 
przygotowywać projekty ekonomiczne i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć 
gospodarczych, zostanie wyposażony w umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa 
(środowiska rynkowego), planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, będzie 
znał systemy finansowe, podatkowe i bankowe, będzie potrafił posługiwać się przepisami 
prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa w zakresie wybranej specjalności studiów. 

W zakresie postaw absolwent kierunku ekonomia I stopnia jest zdolny do: inicjatywy 
i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych 
w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) 
wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach 
społecznych i światopoglądowych. 

Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest przydatne do pracy w instytucjach 
(publicznych i pozarządowych), organizacjach gospodarczych na stanowiskach szczebla 
niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, 
agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non–profit w kraju i za granicą, 
 

EUROPEISTYKA  

Specjalności: 

– urzędnik europejski, 
– handel i euromarketing. 

 



Absolwent kierunku EUROPEISTYKA będzie posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej 
z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, funkcjonowania stosunków międzynarodowych 
oraz o państwie i prawie, pozna europejską tradycję, historię, kulturę, społeczno-polityczne 
uwarunkowania integracji europejskiej, a także strukturę oraz prawne i ekonomiczne aspekty 
funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Opanuje w stopniu przynajmniej dobrym język obcy 
(angielski lub francuski), będzie posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych 
narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafił 
przygotowywać i zarządzać projektami europejskimi i wykonywać analizy efektywności 
przedsięwzięć gospodarczych, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa w 
Unii Europejskiej, pozna systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, będzie 
potrafił posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego, europejskiego prawa 
gospodarczego oraz będzie świadomym praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka, 
będzie orientował się w sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej i świata oraz w 
postępujących procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. 

W zakresie postaw absolwent kierunku europeistyka I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent zostanie właściwie przygotowany do podjęcia pracy w administracji 
rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, 
organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii 
Europejskiej oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu 
na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach 
analitycznych i operacyjnych 
 

FINANSE i RACHUNKOWO ŚĆ 

Specjalności: 

– Finanse Przedsiębiorstw 
– Bankowość i Ubezpieczenia 
– Doradztwo Finansowe 
– Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym  
 

 
Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ będzie posiadać zasób wiedzy 

uniwersyteckiej z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych 
i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji 
ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, będzie rozumieć przyczyny i skutki 
występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym 
w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Opanuje język obcy na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił 
posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości, będzie 
posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor 
tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), będzie potrafić przygotowywać i ewidencjonować 
dokumenty księgowe, pozna systemy finansowe, podatkowe i bankowe Unii Europejskiej, 
będzie potrafił posługiwać się przepisami prawa szczególnie z zakresu finansów i 
rachunkowości, będzie orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata.  

W zakresie postaw absolwent kierunku finanse i rachunkowość I stopnia jest zdolny 
do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 



Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest przydatne do pracy w instytucjach i 
organizacjach finansowych i niefinansowych oraz administracji gospodarczej na 
stanowiskach szczebla niższego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 
 
 
 
 

ZARZĄDZANIE  

Specjalności: 

– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
– Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
– E-biznes i Zarządzanie Informacją 
– Menedżer Projektów 

 
Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE będzie posiadać zasób wiedzy teoretycznej 

i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczący istoty, 
prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji 
publicznych i organizacji non-profit. Będzie posiadać umiejętności rozpoznawania, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, 
rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zostanie przygotowany do realizacji 
podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach 
o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub non-profit. Absolwent pozna język obcy 
na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy oraz będzie posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania 
w tym języku. 

W zakresie postaw absolwent kierunku zarządzanie I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji 
i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania 
w przedsiębiorstwach i administracji a także do prowadzenia własnej działalności. 
 

LOGISTYKA  

Specjalności: 

– Transport Międzynarodowy 
– Logistyka w Biznesie 
– Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych 
– Relacje z Klientami w Procesach Logistycznych. 

 
Absolwent kierunku LOGISTYKA będzie posiadać wiedzę i umiejętności 

pozwalające na optymalne kształtowanie systemu logistycznego w podmiotach rynkowych ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-zarządczych. Będzie posiadać 
podstawową wiedzę ekonomiczną, pozwalającą orientować się w aspektach ekonomiczno-
finansowych funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu rynkowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem MSP. Ponadto zostanie wyposażony w umiejętność 
podejmowania decyzji w zakresie operacyjnego zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem 
w sferze: zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Wobec postępującego procesu globalizacji 
oraz integracji społeczno-gospodarczej, absolwent pozna także zasady oraz uwarunkowania 
działalności logistycznej w wybranych wiodących podmiotach gospodarujących w sferze 
logistyki. Absolwent w dobrym stopniu pozna języki obce oraz będzie posiadać umiejętność 



korzystania z narzędzi informatycznych (w tym przede wszystkim: edytor tekstów, arkusz 
kalkulacyjny, Internet) 

W zakresie postaw absolwent kierunku logistyka I stopnia jest zdolny do: inicjatywy 
i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych 
w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) 
wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach 
społecznych i światopoglądowych. 

Absolwent ma możliwość uzyskania pracy zawodowej, podniesienia kwalifikacji 
w przedsiębiorstwach branży logistycznej w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. 
 
 
 
 

TURYSTYKA i REKREACJA  

Specjalność: 

– menedżer turystyki. 
 

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów prowadzonych wspólnie 
przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Szczecińskiego posiada zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu nauk 
przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych umożliwiający szybki awans życiowy oraz 
podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze 
turystyki i rekreacji.  

Do podstawowych umiejętności absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja należą 
umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki 
rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określanych segmentów 
rynku. Trwające sześć semestrów studia pierwszego stopnia przygotują absolwenta do 
podjęcia własnej działalności gospodarczej bądź podjęcia pracy w przedsiębiorstwach 
świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, między innymi w hotelach, centrach rekreacji, 
biurach podróży. Przedmioty znajdujące się w planie studiów przyczynią się również do 
zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 
ośrodkach doradztwa rolniczego, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się 
problematyką rekreacji, w tym turystyki. Wprowadzony na kierunku podział na specjalności 
zapewni zaś studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w wybranym zakresie 
umożliwiającej pełnienie funkcji m.in. menedżera turystyki, animatora rekreacji ruchowej 
i ekoturystyki.  

W zakresie postaw absolwent kierunku turystyka i rekreacja I stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę 
własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności 
działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych. 

 
 
 
 



 
STUDIA II STOPNIA 
2 – LETNIE (MAGISTERSKIE) 
STACJONARNE I NIESTACJONARNE  
 

EKONOMIA   

Specjalności: 

– Ekonomia i Polityka Społeczna 
– Ekonomika Regionalna 
– Ekonomika Transportu Lądowego 
– Ekonomika Transportu Morskiego 
– Ekonomika Usług dla Biznesu 
– Wycena Nieruchomości 
– Business Economics (tylko studia stacjonarne) 
– Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim (tylko studia niestacjonarne) 
– Ekonomika Przedsiębiorstwa (tylko studia niestacjonarne) 
 

 
Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia zostanie wyposażony we wszechstronną 

i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii. Będzie posiadać 
umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i 
procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro – 
i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. 
Absolwent zostanie przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług 
doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem 
i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju 
i za granicą. Zostanie przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach 
i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. W zakresie postaw absolwent kierunku ekonomia II stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; 
odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; 
przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości 
pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne 
wydarzenia społeczne. 
 

EUROPEISTYKA 

Specjalność: 

– zarządzanie projektami europejskimi. 
 

Absolwent kierunku Europeistyka II stopnia zostanie wyposażony w poszerzoną, 
usystematyzowaną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauki 
o państwie i prawie, wzbogaconą o gruntowną znajomość europejskiej tradycji politycznej 
oraz historycznych i współczesnych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych 
Studia europeistyczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wszechstronnie 
przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej 
i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, placówkach kulturalnych i oświatowych. Absolwent 
europeistyki uzyskuje ponadto umiejętności i wiedzę pozwalającą mu na zatrudnienie na 
rynkach pracy Unii Europejskiej, także uczestniczenia w szeroko rozumianej praktycznej 
aktywności politycznej (partie polityczne, organizacje i instytucje międzynarodowe, itd.) oraz 
do kreatywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim w wymiarze europejskim 
(organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne struktury).  



W zakresie umiejętności specjalistycznych, absolwent europeistyki będzie posiadać 
umiejętność występowania o fundusze pochodzące ze źródeł międzynarodowych 
i administrowania nimi. Ponadto będzie umieć porozumiewać się z partnerami na szczeblu 
współpracy regionalnej i europejskiej kreując mechanizmy współpracy i wymiany 
doświadczeń. W zakresie postaw absolwent kierunku europeistyka II stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; 
odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; 
przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości 
pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne 
wydarzenia społeczne. 
 

LOGISTYKA  

Specjalności: 

– Systemy Transportowe i Logistyczne 
– Logistyka w Biznesie 
– Menedżer Łańcuchów Dostaw 
– Relacje z Klientami w Międzynarodowych Procesach Logistycznych 

 
Absolwent po ukończeniu kierunku Logistyka, studiów II stopnia będzie posiadać 

rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych 
(usługowych, handlowych i produkcyjnych) oraz innych organizacji działających w ramach 
łańcuchów dostaw. Absolwent zdobędzie umiejętności, które pozwolą na wykonywanie 
obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania strategii 
logistycznych w praktyce gospodarczej. Będzie także znać prawo normujące działalność 
logistyczną podmiotów oraz uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności 
logistycznej podmiotów gospodarczych, jak również będzie posiadać wiedzę o strategiach 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz istocie i rodzajach konkurencji na rynkach 
krajowych i międzynarodowych. Pozna także znaczenie konkurowania jakością 
w logistycznej obsłudze klienta. 

Kierunek Logistyka pozwoli absolwentowi zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące 
się do planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz wdrażania 
systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego, które pozwolą na poprawę 
konkurencyjności podmiotów. 

W zakresie postaw absolwent kierunku logistyka II stopnia jest zdolny do: inicjatywy, 
samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; odpowiedzialności za 
pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa 
i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli 
społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia 
społeczne. 

 
TURYSTYKA i REKREACJA  

Specjalność: 

– biznes turystyczny. 
 

Absolwent studiów II stopnia, kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie wyposażony 
we wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu szeroko 
rozumianej gospodarki turystycznej i rekreacji oraz będzie umieć poruszać się swobodnie w 
europejskiej przestrzeni społeczno–gospodarczej. Wprowadzony na kierunku podział na 
specjalności zapewni zaś studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 
biznesu turystycznego i biologicznych podstaw rekreacji i rehabilitacji.  

Absolwent specjalności biznes turystyczny będzie posiadać wystarczającą wiedzę i 
umiejętności do zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, 



samorządowej oraz administracyjnej. Pozwala to studentowi uzyskać wystarczające 
kompetencje do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach i instytucjach 
turystycznych lub powiązanych z turystyką. Absolwent zdobędzie także umiejętności 
niezbędne do prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie. Umiejętności i kompetencje 
absolwenta kierunku turystyka i rekreacja zgodne są z oczekiwaniami współczesnego 
europejskiego rynku turystycznego. 

W zakresie postaw absolwent kierunku turystyka i rekreacja II stopnia jest zdolny do: 
inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; 
odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; 
przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości 
pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne 
wydarzenia społeczne. 
 

FINANSE I RACHUNKOWO ŚĆ 

Specjalności: 

– Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym 
– Bankowość i Pośrednictwo Finansowe 
– Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe 
– Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym 

 
 
 
 
 
 
 

Studia doktoranckie 
Osoby z tytułem magistra, zainteresowane dalszym rozwojem naukowym, mogą 

podjąć trzyletnie studia doktoranckie (stacjonarne lub niestacjonarne) z zakresu nauk 
ekonomicznych. Kandydat ma możliwość wyboru spośród następujących specjalności 
naukowych: polityka gospodarcza, badania marketingowe, marketing usług, logistyka, 
ekonomika jakości, zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce, analiza 
ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, finanse banków i innych 
instytucji finansowych, finanse samorządowe, innowacje w sferze usług, ekonomika 
i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika turystyki i hotelarstwa, ekonomika i organizacja 
transportu, ekonomika i organizacja poczty i telekomunikacji. 

W zakresie postaw doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego jest zdolny do: inicjatywy w określaniu nowych obszarów badań lub 
w tworzeniu nowych miejsc pracy; pełnej odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz 
przyczyniania się do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej (zawodowej); 
samokrytycyzmu w pracy twórczej, działań na rzecz jej usprawnienia i wzrostu jej 
efektywności; przyczyniania się do postępu społecznego i/lub kulturalnego w społeczeństwie 
opartym na wiedzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Studia podyplomowe 

Absolwenci studiów wyższych, pragnący kontynuować naukę, mogą skorzystać 
z bogatej oferty studiów podyplomowych, która obejmuje następujące studia:  

- Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw "Wiedza i 
umiejętności to największy kapitał" 

- Controlling personalny - I edycja w Słupsku 

- Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań 

- Analiza Ekonomiczna i Controlling w przedsiębiorstwach kolejowych 

- Rynek Kolejowy. Konkurencja - Zarządzanie - Logistyka 

- Rachunkowość - Zielona Góra 

- Rachunkowość - I edycja w Dębnie 

- Rachunkowość - IV edycja w Słupsku 

- Mechanizmy funkcjonowania Strefy Euro 

- Zarządzanie projektami Europejskimi 

- Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem 

- Zarządzanie Logistyczne 
 
 

Dodatkowa oferta studiów podyplomowych współfinansowanych przez Unię 
Europejską - szczegóły: www.wzieu.pl, www.wiedza.eduportal.pl. 
 
 
  
 



 

3 KIERUNEK LOGISTYKA 

3.1 Podstawowe informacje 
 

3.2 Sylwetka absolwenta Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczeci ńskiego kierunku Logistyka 

 

3.2.1 Studia pierwszego stopnia  
 

1. Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na kierunku Logistyka na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien 

posiadać zasób wiedzy uniwersyteckiej z zakresu logistyki, funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych, podstaw nauk ekonomicznych, umiejętność operacyjnego 

zarządzania w ramach działów funkcjonalnych jednostek gospodarczych, jak również 

umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zarządzania logistycznego. 

2. Absolwent kierunku Logistyka powinien rozumieć przyczyny i skutki występowania 

zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikrogospodarczym. 

3. Absolwent kierunku Logistyka będzie posiadał wiedzę, która pozwoli mu na 

wdrażanie podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także sterowanie 

przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta.  

4. Umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień z zakresu logistyki, 

wykorzystywania do tego celu materiałów źródłowych sprawi, iż Absolwent kierunku 

Logistyka będzie właściwie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach 

administracyjnych i jednostkach gospodarczych, w których wymagana jest wiedza 

logistyczna, ekonomiczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Absolwent 

będzie posiadał wiedzę, która pozwoli mu w pracy zawodowej organizować i 

realizować operacyjną działalność logistyczną. Umiejętności zdobyte podczas studiów 

pozwolą mu na przedstawianie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do 

poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego.  

5. Absolwent Wydziału powinien opanować język obcy na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się 

językiem specjalistycznym z zakresu logistyki, posiadać biegłą znajomość 

podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), 

umieć przygotowywać posługiwać się systemami informatycznego wspomagania 



zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami, kapitałem oraz doboru 

personelu i jego szkolenia.  

6. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy 

akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu 

Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.  

7. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.  

 

3.2.2 Studia drugiego stopnia 
 

1. Absolwent po ukończeniu kierunku Logistyka, studiów II stopnia będzie posiadał 

rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych 

(usługowych, handlowych i produkcyjnych) oraz innych organizacji działających w 

ramach łańcuchów dostaw. 

2. Absolwent zdobędzie umiejętności, które pozwolą na wykonywanie obowiązków na 

kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdrażania strategii logistycznych w 

praktyce gospodarczej.  

3. Absolwent będzie znał prawo normujące działalność logistyczną podmiotów oraz 

uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej podmiotów 

gospodarczych.  

4. Absolwent będzie posiadał wiedzę o strategiach funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych oraz istocie i rodzajach konkurencji na rynkach krajowych i 

międzynarodowych. Pozna także znaczenie konkurowania jakością w logistycznej 

obsłudze klienta.  

5. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności odnoszące się do planowania, 

organizowania i kontrolowania procesów logistycznych oraz wdrażania systemowych 

rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego. Wykorzystanie zdobytych 

umiejętności w praktyce gospodarczej pozwoli na obniżanie kosztów całkowitych 

funkcjonowania łańcuchów dostaw i kosztów logistycznych występujących w 

przedsiębiorstwach.  

6. Zdobyta wiedza pozwoli na wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania 

logistycznego, które pozwolą na poprawę konkurencyjności podmiotów.  

7. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy 

akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i 

Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu 

Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.  



8. Absolwent będzie posiadał także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i 

rozwoju zawodowego, które pozwolą na kontynuację edukacji na studiach trzeciego 

stopnia (doktoranckich). 

 

3.3 Specjalno ści na kierunku Logistyka 
 

3.3.1 Studia I stopnia  

3.3.2 Specjalność: Transport mi ędzynarodowy 
 
Celem kształcenia Studentów na specjalności Transport międzynarodowy jest przekazywanie 

wiedzy oraz zdobywanie umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom przedsiębiorstw 

branży TSL. Absolwent powyższej specjalności powinien wykazywać się szeroka wiedzą z 

zakresu przede wszystkim transportu, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań 

międzynarodowych. W trakcie procesu kształcenia student zapozna się z zagadnieniami 

odnoszącymi się do polityki transportowej, techniczno-ekonomicznych aspektów 

poszczególnych gałęzi transportu, spedycji międzynarodowej, jak również infrastrukturę 

wspomagającą procesy logistyczne, w tym ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 

centrów logistycznych. Celem kształcenia jest także przybliżenie zagadnień związanych z 

międzynarodowym prawem przewozowym i wykorzystywaniem dokumentacji występującej 

w transporcie. Absolwent będzie posiadał umiejętności praktyczne pozwalające na obsługę 

przedsiębiorstw logistycznych, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

Absolwent specjalności Transport międzynarodowy będzie przygotowany do zajmowania 

samodzielnych stanowisk na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach branży Transport-

Spedycja-Logistyka 

 

3.3.3 Specjalność: Logistyka w biznesie 
 
Celem procesu dydaktycznego prowadzonego na kierunku Logistyka na specjalności 

Logistyka  biznesie przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu budowania i 

funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębiorstw. Absolwent tej specjalności 

powinien posiadać umiejętności analizy i rozwiązywania problemów logistycznych 

występujących w procesach gospodarczych. Wiedza przekazywana studentom będzie 

odnosiła się do procesów biznesowych, zawierała ich prawne aspekty, elementy związane z 

obsługą klienta, negocjacjami, analizą rynku i analizą ekonomiczną, a także elementy 

związane z nowoczesną gospodarką, w tym ekonomikę i organizację nowej gospodarki, jak i 

komercjalizację produktu w biznesie. Znajomość powyższych zagadnień pozwoli 



Absolwentom na zajmowanie samodzielnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwach 

funkcjonujących na szeroko rozumianym rynku TSL.  

3.3.4 Specjalność: Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych  
Celem procesu dydaktycznego prowadzonego na kierunku Logistyka na specjalności 

projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych jest przekazanie studentom 

specjalistycznej wiedzy z zakresu budowania i wykorzystania potencjału systemów 

magazynowych. Aboslwent tej specjalności powinen potrafić zarzadzać procesami 

zachodzącycmi w magazynie, posiadać wszechstronną wiedzę z tego zakresu, ale także 

ogólnie z logistyki i umiejętności zastosowania logistycznego myślenia w przedsiębiorstwie. 

Przekazywana wiedza odnosi się do wykorzystania w późniejszej pracy technik i metod 

zarządzania gospodarką materiałową, wykorzystania technik informatycznych (w tym 

programu SAP) do zarządzania procesami, potrafi planować sieci dostaw, zna rolę i funkcje 

opakowań w prowadzeniu działalności, ale także w obsłudze klienta, identyfikuje zagadnienia 

związane z planowaniem i eksploatacją infrastruktury logistycznej oraz potrafi zastosować w 

przedsiebiorstwie zasady logistycznego myślenia z uwzględnieniem aspektów 

środowiskowych. Znajomość powyższych zagadnień pozwoli Absolwentom na zajmowanie 

samodzielnych stanowisk w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz zastosowanie 

rozwiązań logistycznych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem systemów 

magazynowych. 

3.3.5 Specjalność: Relacje z klientami w procesach logistycznych  
Celem procesu dydaktycznego prowadzonego na kierunku Logistyka na specjalności Relacje 

z klientami w procesach logistycznych jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z 

zakresu logistyki oraz odpowiednich relacji z klientami. W obecnym świecie nie wystarczy 

oferować doskonały produkt po właściwej cenie. Aby osiągnąć sukces należy jeszcze 

zbudować i utrzymać właściwe relacje z otoczeniem. Absolwent tej specjalności z jednej 

strony posiada wszechstronną wiedzę logistyczną, pozwalającą na zajmowanie samodzielnych 

stanowisk pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na szeroko rozumianym rynku TSL. 

Z drugiej strony posiada dogłębną wiedzę i umiejętności kształtowania relacji z klientami, 

przez co staje się łącznikiem pomiędzy firmą logistyczną a nabywcami jej usług. Wiedza 

przekazywana studentom odnosi się do procesów logistycznych oraz dogłębnej umiejętności 

zarządzania relacjami z klientem w biznesie logistycznym, w tym ogólnej znajomości 

marketingu operacyjnego i strategicznego, specjalistycznej wiedzy z marketingu usług, badań 

marketingowych, zachowań i obsługi klienta w usługach logistycznych. 

 



3.3.6 Studia II stopnia  
 

3.3.7 Specjalność: Systemy transportowe i logistyczne  
 
Celem kształcenia Studentów na specjalności Systemy transportowe i logistyczne jest 

pogłębianie wiedzy dotyczącej systemów transportowych i logistycznych występujących w 

gospodarkach. Absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę o rozwiązaniach w 

systemach transportowych w transporcie lądowym i morskim, identyfikować i 

wykorzystywać w praktyce sposoby i zadania koordynacji i integracji w systemach 

logistycznych, posiadać wiedzę dotycząca nowoczesnych systemów magazynowych, a także 

znać politykę transportową Unii Europejskiej, oraz znać zasady logistyki miejskiej. Celem 

kształcenia jest także pogłębienie wiedzy dotyczącej delimitacji i zasad funkcjonowania 

systemów logistycznych. Znajomość powyższych zagadnień pozwoli Absolwentom na 

zajmowanie samodzielnych stanowisk w przedsiębiorstwach branży TSL.  

 

3.3.8 Specjalność: Logistyka w biznesie 
 

Celem kształcenia Studentów na specjalności Logistyka w biznesie na II stopniu studiów jest 

poszerzenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej zastosowania rozwiązań logistycznych w 

szeroko rozumianym biznesie. Absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę z 

zakresu zastosowania i wykorzystania strategii logistycznych w przedsiębiorstwach, wsparcia 

logistycznego procesów, wdrażania i wykorzystania systemu informacji logistycznej, 

zarządzania łańcuchami dostaw. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu controllingu 

kosztów, zasad partnerstwa, zarządzania relacjami z klientami oraz funkcjonowania rynku 

usług logistycznych. Znajomość powyższych zagadnień pozwoli Absolwentom na 

zajmowanie samodzielnych stanowisk w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz 

zastosowanie rozwiązań logistycznych w biznesie.  

 

3.3.9 Specjalność: Menedżer łańcuchów dostaw  
Celem procesu dydaktycznego prowadzonego na kierunku Logistyka na specjalności 

Menedżer łańucha dostaw jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu 

logistyki, łańucha dostaw oraz przygotowanie Studenta do roli menedżera w 

przedsiębiorstwie logistycznym. Współczesne przedsiebirostwa potrzebują menedżerów, 

którzy opócz ogólnej wiedzy z zarządzania będą posiadac także wiedzę z zakresu zarządzania 

łańuchami dostaw. Menedżer łańcucha dostaw potrafi analizować efektywność sieci 

logistycznych, identyfikuje i interpretuje relacje w łańuchu, potrafi stosowac róznego rodzaju 



strategie logistyczne, zna aspekty ryzyka projektów logistycznych, jak równeiz umiejętnie 

posługuje się rachunkiem kosztów logistycznych, zna standardy i normy w logistyce, a także 

potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne do zarządzania sieciami dostaw. 

Znajomość powyższych zagadnień pozwoli Absolwentom na zajmowanie samodzielnych 

stanowisk w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz zastosowanie rozwiązań 

logistycznych w miedzynarodowym biznesie.  

3.3.10  Specjalność: Relacje z klientami w międzynarodowych procesach 
logistycznych  

Celem procesu dydaktycznego prowadzonego na kierunku Logistyka na specjalności Relacje 

z klientami w międzynarodowych procesach logistycznych jest przekazanie studentom 

specjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki oraz odpowiednich relacji z klientami, ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych. We współczesnym świecie 

procesy logistyczne odbywają się na skalę globalną. Oznacza to konieczność dostosowania 

rozwiązań technicznych i systemowych globalnego rynku transportowego, ale również 

konieczność przygotowania kadr, które będą w stanie funkcjonować w globalnym świecie. 

Absolwent tej specjalności z jednej strony posiada wszechstronną wiedzę logistyczną, 

pozwalającą na zajmowanie samodzielnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwach 

funkcjonujących na szeroko rozumianym rynku TSL. Z drugiej strony posiada dogłębną 

wiedzę i umiejętności kształtowania relacji z klientami międzynarodowymi, przez co staje się 

łącznikiem pomiędzy firmą logistyczną a nabywcami jej usług w kraju i za granicą. Wiedza 

przekazywana studentom odnosi się do procesów logistycznych oraz dogłębnej umiejętności 

zarządzania relacjami z klientem w międzynarodowym biznesie logistycznym, ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego, w tym marketingu 

międzynarodowego, negocjacji i komunikacji międzykulturowej w procesach logistycznych, 

analizie zachowań i obsługi klienta międzynarodowego. 

 

3.4 Wymogi stawiane pracom licencjackim na Wydziale  
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczeci ńskiego na 
kierunku logistyka 

 
Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, praca licencjacka stanowi 

samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonanego pod kierunkiem nauczyciela 

akademickiego (promotora).  

Temat pracy licencjackiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy 

akademickiego trakcie zajęć dydaktycznych – seminarium licencjackiego. Temat pracy 

powinien posiadać cechy istotności i aktualności. Problematyka objęta jego obszarem nie 



powinna być powielana w stosunku do prac już istniejących lub powstających w tym samym 

czasie. Praca licencjacka nie powinna ograniczać się wyłącznie do analiz teoretycznych. 

 

Praca licencjacka powinna spełniać następujące wymogi: 
 

1. Merytoryczne: 

• metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), 

• krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy (teoretycznej i 

empirycznej), 

• problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym, 

• wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu literatury 

naukowej z danej dziedziny ekonomii i/lub zarządzania, prezentującego poglądy 

autorytetów w danej dziedzinie, 

• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym), 

• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką 

pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.) 

• próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 

2. Formalne: 

• konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie, 

• odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, 

• poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym, 

• umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, 

• wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, 

objaśniających,  odsyłających i mieszanych),  

• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, 

• określenie słów kluczowych dla pracy. 
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3.5 Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale  
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczeci ńskiego 

 
Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, którą student praca 

magisterska stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela akademickiego (promotora). 

Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem 

pracy w trakcie zajęć dydaktycznych – seminarium magisterskiego. Temat pracy powinien 

posiadać cechy istotności i aktualności. Problematyka objęta jego obszarem nie powinna być 

powielana w stosunku do prac już istniejących lub powstających w tym samym czasie. Praca 

magisterska nie powinna ograniczać się wyłączenie do analiz teoretycznych. 
 

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 

1. Merytoryczne: 

• metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), 

• krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy (teoretycznej i 

empirycznej), 

• problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym, 

• wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu literatury 

naukowej z danej dziedziny ekonomii i/lub zarządzania, prezentującego poglądy 

autorytetów w danej dziedzinie, 

• umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym), 

• zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką 

pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.) 

• próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 

2. Formalne: 

• konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie, 

• odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, 

• poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym, 

• umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, 

• wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, 

objaśniających,  odsyłających i mieszanych),  

• poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, 

• określenie słów kluczowych dla pracy. 
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4 PROGRAM STUDIÓW 
 

4.1 Studia I stopnia – stacjonarne  
 

Semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Podstawy zarządzania 15 15 3  E  

Podstawy ekonomii 30 30 4 E 

Inżynieria systemów i analiza systemowa 15 15 3 zo 

Elementy prawa 30 15 4 zo 

Etyka zawodowa 15 0 2 zo 

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 30 30 8 E 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

Przedmiot ogólnospołeczny I   Historia 
gospodarcza lub Geografia ekonomiczna (do 
wyboru) 15 15 5 zo 

Razem 150 150 29 3 

     

Semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Matematyka (ekonomiczna) 30 30 7 E 

Podstawy marketingu 15 15 3 E 

Podstawy finansów przedsiębiorstwa 15 15 3 zo 

Towaroznawstwo 15 15 3 zo 

Zarządzanie produkcją i usługami 15 15 5 E 

Wychowanie fizyczne 0 30 0 z 

Język obcy 0 30 2 zo 

Informatyka 0 30 3 zo 

Przedmiot ogólnospołeczny I  Socjologia lub 
Psychologia (do wyboru) 30 0 5 zo 

Razem 120 180 31 3 

     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Statystyka 15 30 4 E 

Podstawy rachunkowości 15 30 4 zo 

Infrastruktura logistyczna 15 30 3 zo 

Logistyka zaopatrzenia 15 15 4 E 

Zarządzanie jakością w logistyce 15 15 4 zo 

Ekonomika transportu 15 30 4 E 

Projektowanie procesów 15 0 1 zo 

Język obcy 0 30 1 zo 

Ochrona własności intelektualnej 15 0 2 zo 

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 15 15 3 E 

Razem 135 195 30 4 
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Transport Mi ędzynarodowy     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 15 0 2 zo 

Język obcy 0 30 1 zo 

Prognozowanie i symulacje 15 15 4 E 

Zajęcia fakultatywne 60 0 4 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 z 
Zarządzanie informacją w procesach 
logistycznych 15 30 2 zo 

Polityka transportowa 15 15 3 zo 

Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu 
samochodowego 30 30 2 E 

Gospodarka magazynowa 15 30 3 E 

Międzynarodowe prawo przewozowe 15 15 2 E 

Razem 210 210 32 4 

     

Logistyka w Biznesie     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 15 0 2 zo 

Język obcy 0 30 3 zo 

Prognozowanie i symulacje 15 15 4 E 

Zajęcia fakultatywne 60 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 zal 

Ekonomika i organizacja nowej gospodarki  15 30 4 E 

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego 15 30 4 E 

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie  15 30 4 E 

Razem 165 180 31 4 

     
Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 15 0 2 zo 

Język obcy 0 30 3 zo 

Prognozowanie i symulacje 15 15 4 E 

Zajęcia fakultatywne 60 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 zal 

Gospodarka magazynowa  15 30 4  E 

Systemy informatyczne w gospodarce 
magazynowej i zarządzanie magazynem z 
wykorzystaniem technik komputerowych  

15 45 

4 E 

Projektowanie i zarządzanie sieciami dostaw  15 15 2 E 
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Zarządzanie gospodarką materiałową  15 60 4 zo 

Razem 165 180 28 3 

     
Relacje z klientami w procesach logistycznych      

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 15 0 2 zo 

Język obcy 0 30 3 zo 

Prognozowanie i symulacje 15 15 4 E 

Zajęcia fakultatywne 60 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 zal 

Marketing usług 30 15 4 E 

Marketing relacji 15 30 4 E 

Podstawy badań marketingowych 30 30 5 E 

Razem 195 165 32 4 

     
     
Transport Mi ędzynarodowy     

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 4 E 

Język obcy 0 30 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 30 15 3 zo 

Finanse publiczne 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 z 

Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu 
kolejowego 30 30 5 E 

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw 15 30 3 E 

Międzynarodowy rynek usług transportowych 15 0 1 zo 

Razem 165 165 27 4 

     

Logistyka w biznesie     

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 4 E 

Język obcy 0 30 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 30 15 3 zo 

Finanse publiczne 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 z 

Prawne aspekty biznesu 15 0 2 zo 

Zarządzanie usługami 15 15 3 zo 

Rachunkowość zarządcza w logistyce 15 15 3 E 

Logistyczna obsługa klienta 15 30 3 E 
Modelowanie i sterowanie procesami 
logistycznymi 30 30 4 zo 

Razem 195 195 33 4 
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Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych   

  

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 4 E 

Język obcy 0 30 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 30 15 3 zo 

Finanse publiczne 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 z 

Zarządzanie gospodarką materiałową  15 30 5 E 

Technologiczne i techniczne aspekty 
funkcjonowania magazynu  15 60 5 E 

Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach 
logistycznych  15 15 3 zo 

Projektowanie, budowa i eksploatacja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej  15 15 3 zo 

Razem 165 225 34 4 

     
Relacje z klientami w procesach logistycznych      

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 4 E 

Język obcy 0 30 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 30 15 3 zo 

Finanse publiczne 15 15 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 3 z 

Zachowania nabywców usług 30 15 3 E 

Benchmarking logistyczny   30 30 5 E 
Negocjacje i komunikacja w procesach 
logistycznych 30 15 4 E 

Analiza rynku 30 30 4 E 

Razem 225 195 34 4 

     
     
Transport Mi ędzynarodowy     

Semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 15 30 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 

Transport intermodalny 15 30 5 E 

Spedycja międzynarodowa 15 15 5 E 

Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu 
morskiego 30 30 5 E 
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Systemy informatyczne w transporcie 
międzynarodowym 0 30 4 zo 

Dokumentacja w transporcie międzynarodowym 15 15 4 E 

Razem 135 180 34 4 
 
 
     

Logistyka w Biznesie     

Semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 15 30 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 
Modelowanie i sterowanie procesami 
logistycznymi 30 30 4 E 

Handel zagraniczny 15 15 3 E 

Systemy informatyczne w biznesie  0 30 3 zo 

Negocjacje 15 15 3 E 

Badanie i analiza rynku 15 15 3 E 

Komercjalizacja produktu w biznesie  0 30 3 zo 

Razem 135 195 30 4 

     
Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych     

Semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 15 30 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 

Projektowanie, budowa i eksploatacja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej  15 30 4 E 

Planowanie, organizacja i zarządzanie centrami 
logistycznymi  30 30 5 E 

Technologia transportu i przeładunku 15 45 5 E 

Logistyka recyklingu  15 0 3 E 

Razem 135 165 28 4 

     
     
Relacje z klientami w procesach logistycznych      

Semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 15 30 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 45 0 3 zo 

Seminarium licencjackie 0 30 4 zo 

Obsługa klienta 15 15 3 zo 
Strategie marketingowe przedsiębiorstw 
logistycznych 15 30 4 E 

Planowanie i zarządzanie marketingowe firma 
logistyczną 15 30 4 E 

Kształtowanie wizerunku firmy logistycznej 15 30 2 zo 

Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM)  0 45 4 zo 

Razem 120 210 28 4 
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4.2 Studia I stopnia – niestacjonarne  
 

Semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Podstawy zarządzania 15 15 3  E  

Podstawy ekonomii 30 15 5 E 

Inżynieria systemów i analiza systemowa 15 15 3 zo 

Elementy prawa 30 0 4 zo 

Etyka zawodowa 15 0 2 zo 

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 30 15 8 E 

Wychowanie fizyczne 0 0 0 0z 

Przedmiot ogólnospołeczny I   Historia 
gospodarcza lub Geografia ekonomiczna (do 
wyboru) 9 9 5 zo 

Razem 144 69 30 3 

     

Semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Matematyka (ekonomiczna) 30 30 7 E 

Podstawy marketingu 15 15 3 E 

Podstawy finansów przedsiębiorstwa 9 12 3 zo 

Towaroznawstwo 15 15 3 zo 

Zarządzanie produkcją i usługami 15 15 5 E 

Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 

Język obcy 0 18 1 zo 

Informatyka 0 18 3 zo 

Przedmiot ogólnospołeczny I  Socjologia lub 
Psychologia (do wyboru) 18 0 5 zo 

Razem 102 123 30 3 

     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Statystyka 15 15 4 E 

Podstawy rachunkowości 9 12 3 zo 

Infrastruktura logistyczna 15 30 3 zo 

Logistyka zaopatrzenia 15 15 4 E 

Zarządzanie jakością w logistyce 12 12 4 zo 

Ekonomika transportu 15 30 4 E 

Projektowanie procesów 9 0 1 zo 

Język obcy 0 18 1 zo 

Ochrona własności intelektualnej 9 0 2 zo 

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 9 9 3 E 

Razem 108 141 29 4 
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Transport Mi ędzynarodowy     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 12 0 2 zo 

Język obcy 0 18 1 zo 

Prognozowanie i symulacje 9 9 5 E 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 
Zarządzanie informacją w procesach 
logistycznych 9 18 2 zo 

Polityka transportowa 9 9 3 zo 

Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu 
samochodowego 18 18 2 E 

Gospodarka magazynowa 9 18 4 E 

Międzynarodowe prawo przewozowe 9 9 2 E 

Razem 105 132 30 4 

     

Logistyka w Biznesie     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 12 0 2 zo 

Język obcy 0 18 1 zo 

Prognozowanie i symulacje 9 9 5 E 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 

Ekonomika i organizacja nowej gospodarki  9 12 4 E 

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego 9 12 4 E 

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie  9 12 4 E 

Razem 78 96 29 4 

 
 
Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych     
 

  

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 12 0 2 zo 

Język obcy 0 18 1 zo 

Prognozowanie i symulacje 9 9 5 E 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 

Gospodarka magazynowa  12 18 4  E 

Systemy informatyczne w gospodarce 
magazynowej i zarządzanie magazynem z 
wykorzystaniem technik komputerowych  

12 24 

4 E 

Projektowanie i zarządzanie sieciami dostaw  9 9 2 E 

Zarządzanie gospodarką materiałową  9 36 4 zo 

Razem 93 147 31 4 
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Relacje z klientami w procesach logistycznych      

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka produkcji 15 15 4 zo 

Podstawy normalizacji jakości 15 0 2 zo 

Ekologistyka 12 0 2 zo 

Język obcy 0 18 1 zo 

Prognozowanie i symulacje 9 9 5 E 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 

Marketing usług 18 9 4 E 

Marketing relacji 9 18 4 E 

Podstawy badań marketingowych 18 18 5 E 

Razem 96 105 30 4 

     
     
Transport Mi ędzynarodowy     

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 5 E 

Język obcy 0 18 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 18 0 3 zo 

Finanse publiczne 9 9 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 

Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu 
kolejowego 18 18 5 E 

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw 9 18 3 E 

Międzynarodowy rynek usług transportowych 9 0 1 zo 

Razem 90 96 26 4 

     

Logistyka w biznesie     

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 5 E 

Język obcy 0 18 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 18 0 3 zo 

Finanse publiczne 9 9 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 

Prawne aspekty biznesu 9 0 2 zo 

Zarządzanie usługami 9 9 3 zo 

Rachunkowość zarządcza w logistyce 9 9 3 E 

Logistyczna obsługa klienta 9 12 3 E 
Modelowanie i sterowanie procesami 
logistycznymi 18 18 4 zo 

Razem 108 108 32 4 
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Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych     

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 5 E 

Język obcy 0 18 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 18 0 3 zo 

Finanse publiczne 9 9 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 

Zarządzanie gospodarką materiałową  9 18 5 E 

Technologiczne i techniczne aspekty 
funkcjonowania magazynu  12 36 5 E 

Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach 
logistycznych  12 12 3 zo 

Projektowanie, budowa i eksploatacja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej  9 12 3 zo 

Razem 96 138 33 4 

     
Relacje z klientami w procesach logistycznych      

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Logistyka dystrybucji 15 15 5 E 

Język obcy 0 18 2 E 

Polityka społeczno-gospodarcza 18 0 3 zo 

Finanse publiczne 9 9 3 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 3 z 

Zachowania nabywców usług 18 9 3 E 

Benchmarking logistyczny   9 18 5 E 

Negocjacje i komunikacja w procesach 
logistycznych 18 9 4 E 

Analiza rynku 18 18 4 E 

Razem 117 114 33 4 

     
Transport Mi ędzynarodowy     

Semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 9 18 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 

Transport intermodalny 9 18 5 E 

Spedycja międzynarodowa 9 9 5 E 

Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu 
morskiego 18 18 5 E 

Systemy informatyczne w transporcie 
międzynarodowym 0 18 4 zo 

Dokumentacja w transporcie międzynarodowym 9 9 4 E 

Razem 66 108 34 4 
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Logistyka w Biznesie     

Semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 9 18 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 
Modelowanie i sterowanie procesami 
logistycznymi 18 18 4 E 

Handel zagraniczny 9 9 3 E 

Systemy informatyczne w biznesie  0 12 3 zo 

Negocjacje 9 9 3 E 

Badanie i analiza rynku 9 9 3 E 

Komercjalizacja produktu w biznesie  0 12 3 zo 

Razem 66 105 29 4 

     
Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych     

Semestr VI W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 9 18 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 

Projektowanie, budowa i eksploatacja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej  9 15 4 E 

Planowanie, organizacja i zarządzanie centrami 
logistycznymi  18 18 5 E 

Technologia transportu i przeładunku 12 27 5 E 

Logistyka recyklingu  12 0 3 E 

Razem 72 96 27 4 

     

     
Relacje z klientami w procesach logistycznych      

Semestr V W Inne ECTS E/Zo 

Ocena projektów gospodarczych 9 18 5 zo 

Zajęcia fakultatywne 12 0 1 zo 

Seminarium licencjackie 0 18 4 zo 

Obsługa klienta 9 9 3 zo 

Strategie marketingowe przedsiębiorstw 
logistycznych 9 18 4 E 

Planowanie i zarządzanie marketingowe firmą 
logistyczną 9 18 4 E 

Kształtowanie wizerunku firmy logistycznej 9 18 2 zo 

Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM)  0 27 4 zo 

Razem 57 126 27 4 
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4.3 Studia II stopnia – stacjonarne  
  

Semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Zarządzanie logistyczne 30 30 8 E 

Zarządzanie projektem  15 15 4 zo 

Rynek kapitałowy 15 15 5 zo 

Kreatywność i innowacje  15 15 5 zo 

Prawo pracy  15 0 3 E 

Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym  15 15 5 E 

Razem 105 90 30 3 

     

Semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Zarządzanie strategiczne 15 15 4 E 

Badania operacyjne i teoria optymalizacji 15 15 5 E 

Rachunek kosztów działań logistycznych 15 30 3 zo 
Projektowanie systemów i procesów 
logistycznych  15 30 5 E 

Informatyka w logistyce 0 30 3 zo 

Logistyka międzynarodowa  15 30 5 E 

Seminarium magisterskie 0 30 6 z 

Razem 75 180 31 4 
     

     
Systemy Transportowe i Logistyczne     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 4 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 15 5 E 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 6 z 

Transport lądowy w systemach logistycznych 15 15 6 E 

Polityka transportowa Unii Europejskiej 15 15 5 E 
Integracja i koordynacja w systemach 
logistycznych  15 15 5 E 

Razem 90 105 32 4 
     

Logistyka w Biznesie     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 4 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 15 5 E 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 6 z 

Wsparcie logistyczne procesów biznesowych 15 15 5 E 

Strategie logistyczne przedsiębiorstw  15 30 5 E 

Systemy informacji logistycznej 0 15 2 zo 

Zarządzanie łańcuchami dostaw 15 15 5 E 

Razem 90 135 32 4 
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Menedżer Łańcuchów Dostaw     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 4 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 15 5 E 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 6 zo 

Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania 
sieciami dostaw  15 30 4 zo 
Analiza efektywności sieci dostaw 15 15 3 E 
Relacje w łańcuchach dostaw 15 15 3 zo 

Controlling logistyczny i rachunek kosztów 
procesowych  15 15 3 E 
Zastosowanie informatyki w łańcuchach dostaw 0 30 2 zo 

Razem 105 165 31 3 

     
     
Relacje z klientami w mi ędzynarodowych procesach logistycznych    

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 5 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 15 15 5 E 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 4 z 
Marketing międzynarodowy 15 30 5 E 

Negocjacje i komunikacja międzykulturowa w 
procesach logistycznych 15 15 3 E 
Reinżynieria procesów logistycznych (BPR) 15 30 5 E 
Analiza rynku międzynarodowego 15 30 5 E 

Razem 105 165 33 5 

     
Systemy Transportowe i Logistyczne     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 15 15 4 zo 

Badania marketingowe 15 15 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 8 zo 

Transport wodny w systemach logistycznych 15 15 6 E 

Logistyka miejska 15 30 4 E 

Transport regionalny 15 30 4 E 

Nowoczesne systemy magazynowe 15 15 2 zo 

Razem 105 150 33 3 
     

Logistyka w Biznesie     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 15 15 4 zo 

Badania marketingowe 15 15 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 8 zo 

Controlling kosztów w logistyce 15 15 4 zo 

Rynek usług logistycznych 15 30 5 E 

Partnerstwo w sieciach logistycznych 15 30 5 E 

Zarządzanie relacjami z klientem 15 15 2 zo 

Razem 105 150 33 2 
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Menedżer Łańcuchów Dostaw     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 15 15 4 zo 

Badania marketingowe 15 15 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 8 zo 

Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania 
sieciami dostaw  15 30 5 E 
Zarządzanie ryzykiem w logistyce  15 0 2 zo 
Standardy i normy w logistyce  15 0 2 E 
Projektowanie infrastruktury logistycznej 15 15 3 E 
Negocjacje w łańcuchu dostaw  15 0 2 zo 

Razem 120 105 31 3 

     
Relacje z klientami w mi ędzynarodowych procesach logistycznych    

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 15 15 4 zo 

Badania marketingowe 15 15 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 30 8 zo 

Międzynarodowe strategie marketingowe 
przedsiębiorstw logistycznych 15 15 3 E 
Audyt w procesach logistycznych 15 30 5 E 
Obsługa klienta międzynarodowego 15 15 3 E 

Razem 90 120 28 3 
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4.4 Studia II stopnia – niestacjonarne  
 

Semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Zarządzanie logistyczne 18 18 8 E 

Zarządzanie projektem  12 18 4 zo 

Rynek kapitałowy 12 12 5 zo 

Kreatywność i innowacje  12 18 5 zo 

Prawo pracy  12 0 3 E 

Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym  12 12 5 E 

Razem 78 78 30 3 

     

Semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Zarządzanie strategiczne 15 15 4 E 

Badania operacyjne i teoria optymalizacji 15 15 5 E 

Rachunek kosztów działań logistycznych 12 21 3 zo 

Projektowanie systemów i procesów logistycznych  12 24 5 E 

Informatyka w logistyce 0 18 3 zo 

Logistyka międzynarodowa  12 21 5 E 

Seminarium magisterskie 0 18 6 z 

Razem 66 132 31 4 
     

     
Systemy Transportowe i Logistyczne     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 4 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 12 12 5 E 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 18 6 z 

Transport lądowy w systemach logistycznych 12 12 6 E 

Polityka transportowa Unii Europejskiej 12 15 5 E 

Integracja i koordynacja w systemach logistycznych  12 12 5 E 

Razem 78 84 32 4 
     

Logistyka w Biznesie     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 4 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 12 12 5 E 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 18 6 z 

Wsparcie logistyczne procesów biznesowych 12 12 5 E 

Strategie logistyczne przedsiębiorstw  15 18 5 E 

Systemy informacji logistycznej 0 12 2 zo 

Zarządzanie łańcuchami dostaw 12 15 5 E 

Razem 81 102 33 4 
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Menedżer Łańcuchów Dostaw     

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 4 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 12 12 5 E 

Zajęcia fakultatywne 15 0 1 zo 

Seminarium magisterskie 0 18 6 z 

Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania 
sieciami dostaw  12 18 4 zo 
Analiza efektywności sieci dostaw 12 12 3 E 
Relacje w łańcuchach dostaw 12 12 3 zo 

Controlling logistyczny i rachunek kosztów 
procesowych  12 12 3 E 

Zastosowanie informatyki w łańcuchach dostaw 0 18 2 zo 

Razem 90 117 31 3 

     
     
Relacje z klientami w mi ędzynarodowych procesach logisty 
cznych    

Semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Marketing usług logistycznych  15 15 4 zo 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 12 12 5 E 

Zajęcia fakultatywne 0 0 0 0 

Seminarium magisterskie 0 18 6 z 
Marketing międzynarodowy 12 18 5 E 

Negocjacje i komunikacja międzykulturowa w 
procesach logistycznych 12 12 3 E 
Reinżynieria procesów logistycznych (BPR) 12 18 5 E 
Analiza rynku międzynarodowego 12 12 5 E 

Razem 75 105 33 5 
     
     
Systemy Transportowe i Logistyczne     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 12 12 4 zo 

Badania marketingowe 12 12 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 0 0 0 0 

Seminarium magisterskie 0 18 8 zo 

Transport wodny w systemach logistycznych 12 12 6 E 

Logistyka miejska 12 18 4 E 

Transport regionalny 12 18 4 E 

Nowoczesne systemy magazynowe 12 12 2 zo 

Razem 105 150 33 3 
     

Logistyka w Biznesie     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 12 12 4 zo 

Badania marketingowe 12 12 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 0 0 0 0 

Seminarium magisterskie 0 18 8 zo 

Controlling kosztów w logistyce 12 12 4 zo 

Rynek usług logistycznych 12 18 5 E 

Partnerstwo w sieciach logistycznych 12 15 5 E 

Zarządzanie relacjami z klientem 12 15 2 zo 
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Razem 72 102 32 2 

     
     
Menedżer Łańcuchów Dostaw     

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 12 12 4 zo 

Badania marketingowe 12 12 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 0 0 0 0 

Seminarium magisterskie 0 18 8 zo 

Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania 
sieciami dostaw  18 18 5 E 
Zarządzanie ryzykiem w logistyce  12 0 2 zo 
Standardy i normy w logistyce  12 0 2 E 
Projektowanie infrastruktury logistycznej 12 12 3 E 
Negocjacje w łańcuchu dostaw  12 0 2 zo 

Razem 90 72 30 3 

     
Relacje z klientami w mi ędzynarodowych procesach logistycznych    

Semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Ubezpieczenia w logistyce 12 12 4 zo 

Badania marketingowe 12 12 4 zo 

Zajęcia fakultatywne 0 0 0 0 

Seminarium magisterskie 0 18 8 zo 

Międzynarodowe strategie marketingowe 
przedsiębiorstw logistycznych 12 12 3 E 
Audyt w procesach logistycznych 12 18 5 E 
Obsługa klienta międzynarodowego 12 12 3 E 

Razem 60 84 27 3 
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5 OPISY PRZEDMIOTÓW (kolejno ść według semestrów) 
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5.1 Studia I stopnia  

Semestr I 

Podstawy zarządzania stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarz ądzania 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok/Semestr I/2 
Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy:polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl  
Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl  
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych poj ęć z zakresu zarz ądzania, omówienia ró żnych typów organizacji, 
form organizacyjnych i prawnych przedsi ębiorstw oraz istoty zarz ądzania nimi, a tak że zapoznania studentów z 
zasadami planowania, organizowania, kierowania lud źmi i kontroli, metodami organizatorskimi i technika mi 
zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarz ądzaniu. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść podstawowych zagadnie ń z zakresu mikro- i makroekonomii. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student definiuje, wymienia i roz różnia podstawowe poj ęcia i koncepcje z zakresu zarz ądzania; 
w zakresie umiej ętności ocenia i analizuje problemy wyst ępujące w zarz ądzaniu, porównuje podstawowe typy 
organizacji, wyprowadza wnioski z omawianych przypa dków z zakresu zarz ądzania; w zakresie kompetencji 
społecznych anga żuje si ę w prac ę na zajęciach, podejmuje si ę dodatkowych zada ń, pracuje w zespole. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu 1 
2. Kierunki i szkoły zarządzania 1 
3. Organizacja i uwarunkowania jej działania 1 
4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji 1 
5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji 1 
6. Zarządzanie strategiczne 1 
7. Organizowanie w zarządzaniu 1 
8. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami 1 
9. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji 1 
10. Motywowanie w zarządzaniu 1 
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 
12. Kultura i etyka w zarządzaniu 1 
13. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 1 
14. Zarządzanie jakością 1 

 

15. Zarządzanie systemami informacyjnymi 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin  
1. Zarządzanie – istota i znaczenie. Funkcje zarządzania 
2. Organizacja i jej zasoby 
3. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu 
organizacji 
4. Planowanie w organizacji 
5. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania 
6. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne - rodzaje, funkcje, parametry, 
uwarunkowania i ewolucja 

2 
1 
1 
 
 
2 
1 
1 
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7. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania 
8. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo 
9. Kulturowy kontekst zarządzania 
10. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania 
11. Informacja (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji 
12. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie 
decyzji 
13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
1. Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Studia przypadków 
4. Ćwiczenia w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie ustnej 
obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15/15 
Przygotowanie się do zajęć 90 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
1. R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007  
2. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001  
3. W. Bąkowski: Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005 
Literatura uzupełniaj ąca 
1. A,.Czermiński, M.Czerska, B.Nogalski, R.Rutka, J.Apanowicz., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 
2002 
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN 2007 
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Podstawy zarządzania niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarz ądzania 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok/Semestr I/2 
Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy:polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl  
Magdalena Ławicka, magda.lawicka@wzieu.pl  
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest przyswojenie podstawowych poj ęć z zakresu zarz ądzania, omówienia ró żnych typów organizacji, 
form organizacyjnych i prawnych przedsi ębiorstw oraz istoty zarz ądzania nimi, a tak że zapoznania studentów z 
zasadami planowania, organizowania, kierowania lud źmi i kontroli, metodami organizatorskimi i technika mi 
zarządzania oraz ich zastosowaniami w zarz ądzaniu. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść podstawowych zagadnie ń z zakresu mikro- i makroekonomii. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student definiuje, wymienia i roz różnia podstawowe poj ęcia i koncepcje z zakresu zarz ądzania; 
w zakresie umiej ętności ocenia i analizuje problemy wyst ępujące w zarz ądzaniu, porównuje podstawowe typy 
organizacji, wyprowadza wnioski z omawianych przypa dków z zakresu zarz ądzania; w zakresie kompetencji 
społecznych anga żuje si ę w prac ę na zajęciach, podejmuje si ę dodatkowych zada ń, pracuje w zespole. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu 1 
2. Kierunki i szkoły zarządzania 1 
3. Organizacja i uwarunkowania jej działania 1 
4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji 1 
5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji 1 
6. Zarządzanie strategiczne 1 
7. Organizowanie w zarządzaniu 1 
8. Zarządzanie zmianą, rozwojem i innowacjami 1 
9. Przywództwo i proces oddziaływania w organizacji 1 
10. Motywowanie w zarządzaniu 1 
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 
12. Kultura i etyka w zarządzaniu 1 
13. Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 1 
14. Zarządzanie jakością 1 

 

15. Zarządzanie systemami informacyjnymi 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin  
1. Zarządzanie – istota i znaczenie. Funkcje zarządzania 
2. Organizacja i jej zasoby 
3. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu 
organizacji 
4. Planowanie w organizacji 
5. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania 
6. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne – rodzaje, funkcje, parametry, 
uwarunkowania i ewolucja 
7. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania 
8. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo 
9. Kulturowy kontekst zarządzania 
10. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania 
11. Informacja (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji 
12. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie 

2 
1 
1 
 
 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
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decyzji 
13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 

 
2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
1. Wykłady 
2. Prezentacje multimedialne 
3. Studia przypadków 
4. Ćwiczenia w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej z zagadnień omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie ustnej 
obejmujący treści przedstwione na wykładzie oraz z zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15/15 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 90 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
1. R.W.Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007  
2. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001  
3. W. Bąkowski: Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005 
Literatura uzupełniaj ąca 
1. A,.Czermiński, M.Czerska, B.Nogalski, R.Rutka, J.Apanowicz., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 
2002 
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN 2007 
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Podstawy ekonomii - stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomii 
 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: I/1 
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, stacjonarne 
i niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy  Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Ireneusz Jaźwiński, ireneusz.jazwinski@wzieu.pl, 
dr Agnieszka Bretyn, agnieszka.bretyn@wzieu.pl, 
dr Agnieszka Kwarcińska, agnieszka.kwarcinska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny ekonomii w zakresie koncepcji 
teoretycznych i umiejętności praktycznych, w tym zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania gospodarki 
rynkowej, wskazanie złożoności problemów ekonomicznych, szerokich powiązań z innymi aspektami życia (m.in. polityką) 
oraz rozwijanie u studentów zdolności do wieloaspektowego spojrzenia na procesy gospodarcze i wskazanie możliwości 
praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy ekonomicznych definicji nabyte w trakcie nauki przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach średnich, obserwacja 
zjawisk gospodarczych w Polsce i za granicą, umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy społeczno-gospodarcze; 
analiza prasy codziennej 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie, opisuje prawa i prawidłowości ekonomiczne oraz wyjaśnia 
związki i zależności występujące między nimi.  
W zakresie umiejętności student ocenia podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne. Interpretuje zachowania rynkowe 
konsumenta i producenta, tłumaczy mechanizm rynkowy. Jest w stanie wskazać przyczyny i skutki określonych sytuacji 
gospodarczych. Jest przygotowany do rozróżniania struktur rynkowych i rodzajów przedsiębiorstw. 
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student potrafi podejmować decyzje i dokonywać wyborów w oparciu o 
wiedzę ekonomiczną. Ma podstawy do organizowania i prowadzenia przyszłej własnej działalności gospodarczej. Umie 
prawidłowo odczytywać informacje ekonomiczne płynące z różnych źródeł informacji i wyciąga na ich podstawie 
prawidłowe wnioski dla własnej działalności gospodarczej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia ekonomii 2 
2. Współczesne teorie ekonomiczne. 2 
3. Rynek – jego elementy i mechanizmy.  2 
4. Popyt i podaż oraz czynniki je kształtujące.  2 
5. Elastyczność cenowa popytu i podaży. 2 
6. Teorie zachowania konsumenta. 2 
7. Przedsiębiorstwo na rynku. 2 
8. Struktury rynkowe. 2 
9. Rynki czynników produkcji. 2 
10. Rachunki makroekonomiczne. 2 
11. Rozwój społeczno-gospodarczy, wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny. 2 
12. Budżet państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny - podstawowe zależności i dylematy. 2 
13. Rynek pieniądza oraz instytucje rynków finansowych. 2 
14. Inflacja, deflacja, stagflacja, slumpflacja 2 

 

15. Bezrobocie i jego skutki dla gospodarki. 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe kategorie ekonomiczne 2 
2. Elementy rynku i mechanizm rynkowy 4 
3. Czynniki determinujące popyt i podaż oraz analiza ich wpływu na popyt i podaż 4 
4. Badanie elastyczności popytu i podaży 4 
5. Zachowanie konsumenta na rynku (racjonalność, użyteczność, równowaga konsumenta) 2 

 

6. Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk). 2 
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7. Struktury rynkowe (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, 
oligopol – pojęcie, cechy, przykłady, równowaga przedsiębiorstwa w poszczególnych 
strukturach w krótkim i długim okresie) 

4 

8. Rynek ziemi, pracy i kapitału 2 
9. Podstawowe agregaty makroekonomiczne: PKB, inflacja, bezrobocie, deficyt, dług 

publiczny, itd. 
4 

10. Pieniądz, jego funkcje, stabilizacja, popyt na pieniądz i podaż pieniądza 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja 

Forma i warunki zaliczenia  
Forma: egzamin pisemny – koniec semestru, zaliczenie pisemne – 2 kolokwia, ocenianie ciągłe. 
Egzamin odbywa się według harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów znany 
studentom 1 miesiąc przed wyznaczoną datą 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15h konsultacji +30h ćwiczeń +30h wykładów 
Przygotowanie się do zajęć:  
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą 
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy) 

10 h 

Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów 
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego 
tematu) 

10 h 

Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań) 10 h 
Przygotowanie do kolokwium 10 h 
SUMA 115h 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R, Ekonomia. Cz. 1 i 2. , PWE, Warszawa 2008. 
2. B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011. 
3. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski. PWN, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2002. 
2. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2006. 
3. Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, portale tematyczne 
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Podstawy ekonomii – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomii 
 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: I/1 
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Ireneusz Jaźwiński, ireneusz.jazwinski@wzieu.pl, 
dr Agnieszka Bretyn, agnieszka.bretyn@wzieu.pl, 
 
Cel przedmiotu  
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny ekonomii w zakresie koncepcji 
teoretycznych i umiejętności praktycznych, w tym zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania gospodarki 
rynkowej, wskazanie złożoności problemów ekonomicznych, szerokich powiązań z innymi aspektami życia (m.in. polityką) 
oraz rozwijanie u studentów zdolności do wieloaspektowego spojrzenia na procesy gospodarcze i wskazanie możliwości 
praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy ekonomicznych definicji nabyte w trakcie nauki przedmiotu przedsiębiorczość w szkołach średnich, obserwacja 
zjawisk gospodarczych w Polsce i za granicą, umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy społeczno-gospodarcze; 
analiza prasy codziennej 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie, opisuje prawa i prawidłowości ekonomiczne oraz wyjaśnia 
związki i zależności występujące między nimi.  
W zakresie umiejętności student ocenia podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne. Interpretuje zachowania rynkowe 
konsumenta i producenta, tłumaczy mechanizm rynkowy. Jest w stanie wskazać przyczyny i skutki określonych sytuacji 
gospodarczych. Jest przygotowany do rozróżniania struktur rynkowych i rodzajów przedsiębiorstw. 
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student potrafi podejmować decyzje i dokonywać wyborów w oparciu o 
wiedzę ekonomiczną. Ma podstawy do organizowania i prowadzenia przyszłej własnej działalności gospodarczej. Umie 
prawidłowo odczytywać informacje ekonomiczne płynące z różnych źródeł informacji i wyciąga na ich podstawie 
prawidłowe wnioski dla własnej działalności gospodarczej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia ekonomii 2 
2. Współczesne teorie ekonomiczne. 2 
3. Rynek – jego elementy i mechanizmy.  2 
4. Popyt i podaż oraz czynniki je kształtujące.  2 
5. Elastyczność cenowa popytu i podaży. 2 
6. Teorie zachowania konsumenta. 2 
7. Przedsiębiorstwo na rynku. 2 
8. Struktury rynkowe. 2 
9. Rynki czynników produkcji. 2 
10. Rachunki makroekonomiczne. 2 
11. Rozwój społeczno-gospodarczy, wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny. 2 
12. Budżet państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny - podstawowe zależności i dylematy. 2 
13. Rynek pieniądza oraz instytucje rynków finansowych. Inflacja, deflacja. 2 
14. Bezrobocie i jego skutki dla gospodarki. 2 

 

15. Rynek Wspólnoty Europejskiej. Pomoc publiczna dla firm oraz ze środków Unii 
Europejskiej. 

2 

Suma - 30 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
11. Podstawowe kategorie ekonomiczne 1 
12. Elementy rynku i mechanizm rynkowy 1 
13. Czynniki determinujące popyt i podaż oraz analiza ich wpływu na popyt i podaż 1 
14. Badanie elastyczności popytu i podaży 2 
15. Zachowanie konsumenta na rynku (racjonalność, użyteczność, równowaga konsumenta) 2 

 

16. Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk). 2 
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17. Struktury rynkowe (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, 
oligopol – pojęcie, cechy, przykłady, równowaga przedsiębiorstwa w poszczególnych 
strukturach w krótkim i długim okresie) 

2 

18. Rynek ziemi, pracy i kapitału 2 
19. Podstawowe agregaty makroekonomiczne: PKB, inflacja, bezrobocie, deficyt, dług 

publiczny, itd. 
2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja 

Forma i warunki zaliczenia  
Forma: egzamin pisemny – koniec semestru, zaliczenie pisemne – 2 kolokwia, ocenianie ciągłe. 
Egzamin odbywa się według harmonogramu sesji z Dziekanatu dla danych grup studenckich; terminarz egzaminów znany 
studentom 1 miesiąc przed wyznaczoną datą 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15h konsultacji +15h ćwiczeń +30h wykładów 
Przygotowanie się do zajęć:  
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą 
(czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy) 

10 h 

Praca na platformie moodle (np. wypełnianie testów 
sprawdzających wiedzę - przed lub po zajęciach z danego 
tematu) 

5 h 

Prace domowe (np. rozwiązywanie zadań) 10 h 
Przygotowanie do kolokwium 10 h 
SUMA 95h 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
4. Begg D., Fischer S., Dornbusch R, Ekonomia. Cz. 1 i 2. , PWE, Warszawa 2008. 
5. B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011. 
6. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski. PWN, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniająca: 
4. Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2002. 
5. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2006. 
6. Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, portale tematyczne 
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Inżynieria systemów i analiza systemowa – stacjonarne i niestacjonarne  
 

Nazwa przedmiotu: Inżynieria systemów i analiza systemowa 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Matematyczno-Fizyczny 
Instytut Matematyki 
 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: I/1 
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, stacjonarne 
i niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Kateryna Sklyar 

 
Cel przedmiotu  
Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dziedziny inżynierii systemów i jej analizy. 
Zagadnienia obejmują  podstawy teorii modelowania systemów, w tym badania najważniejszych własności modeli, 
klasyfikacji modeli i teorii ich oceny. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza w ramach kursu matematyki szkolnej: algebra, geometria, trygonometria, funkcje elementarne 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student definiuje podstawowe kategorie, opisuje prawa i prawidłowości związane z inżynieria systemów 
oraz wyjaśnia związki i zależności występujące między nimi.  
W zakresie umiejętności student ocenia podstawowe zjawiska i procesy analizy systemowej. 
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) student potrafi podejmować decyzje i dokonywać wyborów w oparciu o 
wiedzę  z zakresu podejścia systemowego. Umie prawidłowo podejmowac decyzje na podstawie wielikryterialnej analizy 
porównawczej potrafi oceniać efektywność systemów.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Elementy ogólnej teorii systemów 2 
2. Zasady inżynierii systemów 2 
3. Proces i jego istota 4 
4. Kategorie modeli 4 

 

5. Struktury modeli 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
6. Identyfikacja parametrów modeli 2 
7. Metodyka stosowania analizy systemowej 2 
8. Podstawy analizy i oceny ryzyka 2 
9. Podstawy analizy i oceny efektywności systemów  2 
10. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej 4 

 

11. Modele rozwoju systemów 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacje multimedialne 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć:  
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą  15 
Prace domowe 10 
Przygotowanie do kolokwium 10 
SUMA 65 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Z. Gładys, W. Pogorzelski ” Elementy analizy systemowej”, Wydawnictwo Novum, Płock 2002 
Nina Łapinska-Sobczak „Modele optymalizacyjne. Przykłady i zadania”, Uniwersytet Łódzki, 1984 
J. Gutenbaum „Modelowanie matematyczne systemów”, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódż,1987 
K.Kukuła (red.) „Badania operacyjne”, WN PWN, Warszawa 2005. 

Literatura pomocnicza:  
L. Ponierża: Elementy inżynierii systemów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997 
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Elementy prawa – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr I/1 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Daniel D ąbrowski daniel.dabrowski@wzieu.pl , dr Sławomir Tomczyk slawomir.tomczyk@wzieu.pl , dr Marek 
Białkowski marek.bialkowski@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie z podstawowymi poj ęciami dotycz ącymi prawa. Przybli żenie umiej ętności posługiwania si ę aktami 
normatywnymi. Zarys i charakterystyka instytucji pr awa cywilnego, w tym form prowadzenia działalno ści 
gospodarczej. Zapoznanie studentów ze specyfik ą języka prawnego i prawniczego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Brak 

 Efekty kształcenia    
 Efekty w zakresie wiedzy: student zna podstawy pojęcia prawne oraz instytucje prawa cywilnego 
Efekty umiej ętności:  student potrafi posługiwać się językiem prawniczym, jest zdolnym określić właściwy akt normatywny 
oraz poddać go analizie, potrafi też pogrupować różne rodzaje czynności prawnych i ocenić skutki prawne z tym związane 
Efekty kompetencji emocjonalnych: student wykazuje się samodzielnością przy dokonywaniu interpretacji przepisów 
prawnych, akceptuje i szanuje aksjologiczne wartość zawarte w obowiązujących normach prawnych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Źródła prawa oraz wstęp do teorii prawa 5 
2. Podmioty prawa, czynności prawne (systematyka zdarzeń prawnych, forma, treść, 

sposoby zawarcia umowy, wady oświadczeń woli) 
7 

3. Treść prawa własności , użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe 5 
4. Część ogólna zobowiązań – zasady wykonania zobowiązań i skutki ich niewykonania 5 
5. Klasyfikacja umów nazwanych 3 

 

6. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 5 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wstępne pojęcia z zakresu teorii prawa  2 
2. System prawa, podział na gałęzie, struktura sądownictwa, oraz  zasady prawa 

cywilnego 
2 

3. Część ogólna  prawa cywilnego -czynności prawne, pełnomocnictw, terminy , 
przedawnienie  

6 

4. Prawo rzeczowe – własności i ograniczone prawa rzeczowe 3 

 

5. Prawo zobowiązaniowe –część szczególna - charakterystyka umów nazwanych 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia- case study, praca w grupach i dyskusja nad konkretnymi 
stanami faktycznymi. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne  na ocenę - test, Ćwiczenia - zaliczenie pisemne (test lub pytania opisowe), aktywność studenta 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Udział w wykładach 30 
Udział w ćwiczeniach 15 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. T. Filipiak, E. Niezbecka, J. Mojak, M. Nazar, Podstawy prawa cywilnego, Lublin 2009 
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2. Zarys prawa cywilnego (red, E. Gniewek), Warszawa 2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Z. Radwański. Prawo cywilne , część ogólna , Warszawa 2010 
2. A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2008 
3.  J. Toczkowski, Kazusy z prawa cywilnego, Warszawa 2008 

 



 69 

Elementy prawa – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr I/1 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30     
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Dorota Ambro żuk dorota.ambrozuk@wzieu.pl ,  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie z podstawowymi poj ęciami dotycz ącymi prawa. Przybli żenie umiej ętności posługiwania si ę aktami 
normatywnymi. Zarys i charakterystyka instytucji pr awa cywilnego, w tym form prowadzenia działalno ści 
gospodarczej. Zapoznanie studentów ze specyfik ą języka prawnego i prawniczego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Brak 

 Efekty kształcenia    
Efekty w zakresie wiedzy: student zna podstawy pojęcia prawne oraz instytucje prawa cywilnego 
Efekty umiej ętności: student potrafi posługiwać się językiem prawniczym, jest zdolnym określić właściwy akt normatywny 
oraz poddać go analizie, potrafi też pogrupować różne rodzaje czynności prawnych i ocenić skutki prawne z tym związane 
Efekty kompetencji emocjonalnych: student wykazuje się samodzielnością przy dokonywaniu interpretacji przepisów 
prawnych, akceptuje i szanuje aksjologiczne wartość zawarte w obowiązujących normach prawnych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
7. Źródła prawa oraz wstęp do teorii prawa 5 
8. Podmioty prawa, czynności prawne (systematyka zdarzeń prawnych, forma, treść, 

sposoby zawarcia umowy, wady oświadczeń woli) 
7 

9. Treść prawa własności , użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe 5 
10. Część ogólna zobowiązań – zasady wykonania zobowiązań i skutki ich niewykonania 5 
11. Klasyfikacja umów nazwanych 3 

 

12. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 5 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład – praca z tekstem kodeksu cywilnego. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ocenę -  test,  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 60 
Udział w wykładach 30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
T. Filipiak, E. Niezbecka, J. Mojak, M. Nazar, Podstawy prawa cywilnego, Lublin 2009 
Zarys prawa cywilnego (red, E. Gniewek), Warszawa 2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Z. Radwański. Prawo cywilne , część ogólna , Warszawa 2010 
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Etyka zawodowa – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I/1 
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia, stacjonarne 
i niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr hab. prof. US Gra żyna Wolska, grazyna.wolska@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaprezentowanie po dstawowych nurtów etyki ogólnej oraz informacji 
dotycz ących zakresu etyki zawodowej. Przedstawienie argumen tów wskazuj ących na potrzeb ę zainicjowania 
szerszego dyskursu na temat zachowa ń etycznych przedstawicieli ró żnych zawodów ekonomicznych, ludzi 
biznesu jak równie ż udowodnienie istnienia silnych zwi ązków pomi ędzy post ępowaniem etycznym a realizacj ą 
założeń ekonomii.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw etyki ogólnej. 

 Efekty kształcenia    
Wiedza : student definiuje podstawowe nurty etyki ogólnej. Nazywa i prawidłowo interpretuje podstawowe pojęcia z 
zakresu etyki w biznesie. Potrafi podjąć dyskusję na temat zachowań etycznych ludzi biznesu. 
Umiej ętności : student projektuje kodeksy etyczne zawodów ekonomicznych, analizuje zachowania ludzi na wszystkich 
szczeblach wybranej organizacji. 
Kompetencje społeczne:  student zachowuje krytycyzm wobec przyczyn powstawania konfliktów ludzi zatrudnionych w 
jednostce organizacyjnej, jest zorientowany na rozstrzyganie wszelkich sporów drogą wspólnego porozumienia, wykazuje 
odpowiedzialność w formułowaniu swoich opinii i sądów.   
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Etyka jako dziedzina refleksji filozoficznej 2 
2.Etyka biznesu jako przedmiot nauczania 1 
3.Etyka gospodarcza i etyka biznesu 2 
4.Etyczne wymiary funkcjonowania firmy w układzie rynkowym 2 
5.Etyka gospodarowania kapitałem ludzkim 1 
6.Etyka konfliktu 2 
7. Etos człowieka biznesu 1 
8. Społeczna odpowiedzialność 2 

 

9. Status kodeksów etycznych 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacje multimedialne, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Forma: zaliczenie pisemne, ocenianie ciągłe; 
Czas trwania: zaliczenie pisemne  - kolokwia 2 w semestrze po 1 h; 
Terminy zapisów na zaliczenie i sesji egzaminacyjnej: zapisy nie występują, termin zaliczenia ustala wykładowca. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 h wykładów + 15 h konsultacji 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 20 h 
SUMA 50 h 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, PWN, Warszawa 2007. 
Etyka i ekonomia, red. B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, PTE, Warszawa 2007. 
Jackson J., Biznes i moralność, PWN, Warszawa 1999. 
Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998. 
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Mały słownik etyczny. Red. S. Jedynak. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1994. 
G. Wolska: Etyka w ekonomii i biznesie. Konferencja Naukowa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 
2009. 
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Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyka i zarz ądzanie ła ńcuchem 
dostaw 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie  

Rok / Semestr I/1 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem zarządzania łańcuchem dostaw i filozofią jego działania. 
Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w umiejętność określania podstawowych elementów analizy 
podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego oraz identyfikowania czynników integrujących 
przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchy dostaw. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
brak 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z logistyką i łańcuchem dostaw, wyodrębnia 
właściwe operacje w poszczególnych procesach logistycznych, scharakteryzuje poszczególne metody i narzędzia 
zarządzania łańcuchem dostaw 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia przedsiębiorstwa jako systemy logistyczne.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia.. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, zakres i ewolucja pojęcia logistyki 2 
2. Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw, SCM 2 
3.  System logistyczny  2 
4. Zarządzanie logistyczne  2 
5. Logistyka zaopatrzenia 2 
6. Logistyka dystrybucji 2 
7.  Transport i magazynowanie  2 
8.  Gospodarka materiałowa i zapasy  2 
9. Koszty w łańcuchu dostaw 4 
10. Automatyczna identyfikacja  2 
11. Strategie w logistyce, JiT, VMI, QR, 2 
12. Logistyczna obsługa klienta, ECR 2 
13. Outsourcing w logistyce, partnerstwo  2 

 

14. Infrastruktura logistyczna  2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Definicje i rozwój logistyki 4 
2. Cechy i klasyfikacja systemów logistycznych 2 
3. Operacje logistyczne w głównych procesach logistycznych 3 
4. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 2 
5. Rozwój łańcucha dostaw 2 
6. Analiza miejsca przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw; pojęcie i przykłady partnerstwa w 
łańcuchu dostaw 

2 

7.Znaczenie i rodzaje integracji w łańcuchu dostaw 2 
8.Analiza przykładów łańcucha dostaw 3 

 

9. Charakterystyka metod, technik i narzędzi zarządzania łańcuchem dostaw 4 
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10. Przepływ informacji w łańcuchu dostaw 2 
11. Koszty w łańcuchu dostaw 2 
12. Strategie w łańcuchu dostaw; charakterystyka strategii ECR 2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Praca  w czytelni 40 
Przygotowanie się do kolokwiów 40 
Zadania domowe  40 
Praca na platformie moodle 40 
SUMA 220 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 
2. M. Jedliński: "Zarządzanie systemem logistycznym.", Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1998; 
3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: "Zarządzanie logistyczne", PWE, Warszawa 2002; 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. M. Ciesielski: "Instrumenty zarządzania logistycznego", PWE, Warszawa 2006; 
2. C. Bozarth, R. B. Handfield: „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw”, Helion, Gliwice 

2007;  
3. M. Ciesielski: "Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw", PWE, Warszawa 2008; 
4. I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, w Poznaniu 2007; 
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Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Logistyka i zarz ądzanie ła ńcuchem 
dostaw 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie  

Rok / Semestr I/1 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem zarządzania łańcuchem dostaw i filozofią jego działania. 
Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w umiejętność określania podstawowych elementów analizy 
podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego oraz identyfikowania czynników integrujących 
przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchy dostaw. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
brak 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z logistyką i łańcuchem dostaw, wyodrębnia 
właściwe operacje w poszczególnych procesach logistycznych, scharakteryzuje poszczególne metody i narzędzia 
zarządzania łańcuchem dostaw 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia przedsiębiorstwa jako systemy logistyczne.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 

 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, zakres i ewolucja pojęcia logistyki 2 
2. Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw, SCM 2 
3. System logistyczny  2 
4. Zarządzanie logistyczne  2 
5. Logistyka zaopatrzenia 2 
6. Logistyka dystrybucji 2 
7. Transport i magazynowanie  2 
8. Gospodarka materiałowa i zapasy  2 
9. Koszty w łańcuchu dostaw 4 
10. Automatyczna identyfikacja  2 
11. Strategie w logistyce, JiT, VMI, QR, 2 
12. Logistyczna obsługa klienta, ECR 2 
13. Outsourcing w logistyce, partnerstwo  2 

 

14. Infrastruktura logistyczna  2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Definicje i rozwój logistyki; Cechy i klasyfikacja systemów logistycznych; Operacje 
logistyczne w głównych procesach logistycznych;  Zarządzanie logistyczne w 
przedsiębiorstwie 

4 

2. Rozwój łańcucha dostaw; Analiza miejsca przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw; pojęcie i 
przykłady partnerstwa w łańcuchu dostaw;  Koszty i strategie w łańcuchu dostaw 

4 

3. Znaczenie i rodzaje integracji w łańcuchu dostaw; Analiza przykładów łańcucha dostaw 3 
4. Charakterystyka metod, technik i narzędzi zarządzania łańcuchem dostaw; Przepływ 
informacji w łańcuchu dostaw 

4 
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Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Praca  w czytelni 55 
Przygotowanie się do kolokwiów 40 
Zadania domowe  40 
Praca na platformie moodle 40 
SUMA 210 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

4. Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009 
5. M. Jedliński: "Zarządzanie systemem logistycznym.", Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1998; 
6. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: "Zarządzanie logistyczne", PWE, Warszawa 2002; 

Literatura uzupełniaj ąca: 
5. M. Ciesielski: "Instrumenty zarządzania logistycznego", PWE, Warszawa 2006; 
6. C. Bozarth, R. B. Handfield: „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw”, Helion, Gliwice 

2007;  
7. M. Ciesielski: "Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw", PWE, Warszawa 2008; 
8. I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, w Poznaniu 2007; 
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Semestr II  

Matematyka (ekonomiczna) – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: KATEDRA METOD ILO ŚCIOWYCH 

Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów I stopnia 
stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof. J.Purczy ński Jan.Purczynski@wzieu.pl ; Dr O.Rakowski Olgierd.Rakowski@wzieu.pl ; mgr M.Dobek 
Maria.Dobek@wzieu.pl ; dr R.Czy życki Rafal.Czyzycki@wzieu.pl ; dr M.Hundert Marcin.Hundert@wzieu.pl ; dr 
R.Klóska Rafal.Kloska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z aparatem matematycznym jako podstawowym narz ędziem w warsztacie logistyka 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi nazwa ć i zdefiniowa ć podstawowe narz ędzia matematyki wy ższej 
W zakresie umiej ętności student potrafi wskaza ć i zastosowa ć właściwe narz ędzie od rozwi ązania okre ślonego 
problemu matematycznego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student w  sposób samodzielny stosuje zdobyt ą wiedzę matematyczn ą w 
badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Funkcja jednej i wielu zmiennych 10 
2.Elementy rachunku różniczkowego i całkowego 10 

 

3.Algebra liniowa i szeregi 10 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Funkcja jednej zmiennej 2 
2. Funkcja wielu zmiennych 6 
3. Ciągłość i granice funkcji 4 
4.Elementy rachunku różniczkowego 6 
5.Rachunek całkowy 4 
6.Algebra liniowa 4 

 

7.Szeregi 4 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne 
Egzamin pisemny 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć 115 
SUMA 175 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 7 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Dobek M., Rakowski O.: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii  
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Podstawy marketingu – studia stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne, I 
stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką marketingu; przedstawienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów 
marketingu; ukazanie sposobów rozwiązywanie problemów marketingu; zdobycie przez studentów umiejętności 
dostosowania działań marketingowych do potrzeb przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
wiedza z zakresu mikroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć rynek, mechanizm rynkowy, podstawowe prawa 
rynku) 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, rozpoznaje sytuacje marketingowej, potrafi 
przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia 
zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa, identyfikuje segmenty na wybranym rynku i dostosowuje do nich rozwiązania 
marketingowe, bada i ocenia marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań 
marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zdefiniowanie marketingu. Instrumenty marketingu. Orientacje marketingowe. Nowoczesne 
ujęcie marketingu. Otoczenie marketingowe, czynniki otoczenia, trendy w otoczeniu 

2 

2. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego 2 
3. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku, potrzeby, czynniki, proces zakupu 2 
4. System informacji marketingowej. Podstawowe metody i techniki badań marketingowych. 2 
5. Polityka produktu,  2 
6. Polityka cenowa na rynku, polityka dystrybucji 2 
7. Komunikacja marketingowa 2 

 

8. Istota strategii marketingowej, strategie instrumentów marketingu a strategie relacji i 
partnerstwa. 

1 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na wybranych 
przykładach. Dobór instrumentów marketingowych. Rozpoznawanie orientacji działania 
przedsiębiorstw na wybranych przykładach.  Krótko- i długo- okresowe skutki orientacji 
sprzedażowej i marketingowej. Eksperyment myślowy, praca w grupach, analiza wniosków 

2 

2. Identyfikowania marketingowego otoczenia przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. 
Ocena istotności znalezionych elementów i ich wpływu na przedsiębiorstwo. Wybór 
odpowiednich działań marketingowych dostosowanych do otoczenia rynkowego. Praca w 
grupach na wybranych przykładach. 

2 

3. Procedury segmentacji rynku. Dokonanie segmentacji. Identyfikacja segmentów 
odpowiednich dla przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia. Dostosowanie działań do 
wybranych segmentów. 

2 

4. Rozpoznawanie i przewidywanie zachowań rynkowych konsumentów indywidualnych; 
określanie głównych czynników wpływających na decyzję nabywczą w konkretnych 
sytuacjach. Dobór metody badawczej w zależności od problemu badawczego i sytuacji 
badacza – praca na wybranych przykładach. 

2 

5. Analiza struktury warstwowej produktu. Znaczenie marki; rodzaje marek, elementy kreacji 
marki. Kształtowanie asortymentu produktów. Rozpozawanie faz w cyklu życia produktu i 
charakterystycznych zjawisk w każdej z nich na wybranych przykładach 

2 

 

6 .Analiza ceny jako instrumentu marketingowego. Projektowanie kanałów dystrybucji na 2 
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wybranych przykładach 
7. Komunikacja marketingowa - sposoby docierania z ofertą do odbiorcy docelowego 2 
8. Pisemne kolokwium  z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008 
2. Marketing. Materiały do ćwiczeń, red G. Rosa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011     
Literatura uzupełniaj ąca 
3. Ph. Kotler: Marketing. XII edycja. Rebis, Poznan 2006. 
4. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2006 
5. Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce” „Brief” 
6. strony internetowe: marketing-news.pl  ;   
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Podstawy finansów przedsiębiorstwa – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY FINANSÓW 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: KATEDRA FINANSÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA WZIEU 
 

Kierunek                LOGISTYKA  
Specjalno ść          Wszystkie 

Rok / Semestr            I/2 
Rodzaj studiów (studia stacjonarne 1 stopnia) 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, aurelia.bielawska@wzieu.pl, dr Anna Bera, anna.bera@wzieu.pl, mgr Dominika 
Kordela, dominika.kordela@wzieu.pl, dr hab. prof. US Bogusław Walczak, bogusław.walczak@wzieu.pl, dr Sławomir 
Zarębski, sławomir.zarebski@wzieu.pl, mgr Magdalena Kosowska, magdalena.kosowska@wzieu.pl, mgr Maciej 
Pawłowski, maciej.pawlowski@wzieu.pl, mgr Dariusz Pauch, dariusz.pauch@wzieu.pl 
 
Cel  przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania finansami przedsiębiorstw; prezentacja podstawowych pojęć  i 
problemów gospodarki finansowej w przedsiębiorstwach, funkcjonujących na rynkach konkurencyjnych;  zdobycie przez 
studentów umiejętności w zakresie rozumienia i rozwiązywania problemów w omawianych kwestiach finansowych.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makro-ekonomii. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, zaznajomiony jest także z 
podstawowymi decyzjami finansowymi w przedsiębiorstwach  
W zakresie umiej ętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów finansowych, służących do zarządzania 
poszczególnymi składnikami majątku przedsiębiorstwa, potrafi ocenić i dobrać optymalne źródła finansowania 
przedsiębiorstwa. 
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji finansowych na efektywne 
działanie przedsiębiorstw rynkowych. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie.  2 
2. Podstawy funkcjonowanie rynku kapitałowego. 4 
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie. 2 
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych. 2 
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie. 2 
6. Struktura kapitału a wartość firmy 2 

 

7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie.  2 
2. Podstawy funkcjonowanie rynku kapitałowego. 4 
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie. 2 
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych. 2 
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie. 2 
6. Struktura kapitału a wartość firmy 2 

 

7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ocenę ( pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń z oceną pozytywną).  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 60 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
A. Bielawska – Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wyd. ZSB, Szczecin 2001  
A. Bielawska – Nowoczesne zarządzanie finansami, C.H. Beck, Warszawa 2009 
W. Dębski - Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005 

A. Bielawska – Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006 
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Podstawy finansów przedsiębiorstwa – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY FINANSÓW 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: KATEDRA FINANSÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA WZIEU 
 

Kierunek                LOGISTYKA  
Specjalno ść          Wszystkie 

Rok / Semestr            I/2 
Rodzaj studiów (studia niestacjonarne 1 stopnia) 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, aurelia.bielawska@wzieu.pl, dr Anna Bera, anna.bera@wzieu.pl, mgr Dominika 
Kordela, dominika.kordela@wzieu.pl, dr hab. prof. US Bogusław Walczak, bogusław.walczak@wzieu.pl, dr Sławomir 
Zarębski, sławomir.zarebski@wzieu.pl, mgr Magdalena Kosowska, magdalena.kosowska@wzieu.pl, mgr Maciej 
Pawłowski, maciej.pawlowski@wzieu.pl, mgr Dariusz Pauch, dariusz.pauch@wzieu.pl 
 
Cel  przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania finansami przedsiębiorstw; prezentacja podstawowych pojęć  i 
problemów gospodarki finansowej w przedsiębiorstwach, funkcjonujących na rynkach konkurencyjnych;  zdobycie przez 
studentów umiejętności w zakresie rozumienia i rozwiązywania problemów w omawianych kwestiach finansowych.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makro-ekonomii. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, zaznajomiony jest także z 
podstawowymi decyzjami finansowymi w przedsiębiorstwach  
W zakresie umiej ętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów finansowych, służących do zarządzania 
poszczególnymi składnikami majątku przedsiębiorstwa, potrafi ocenić i dobrać optymalne źródła finansowania 
przedsiębiorstwa. 
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji finansowych na efektywne 
działanie przedsiębiorstw rynkowych. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie.  2 
2. Podstawy funkcjonowanie rynku kapitałowego. 2 
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie. 1 
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych. 1 
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie. 1 
6. Struktura kapitału a wartość firmy 1 

 

7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie.  2 
2. Podstawy funkcjonowanie rynku kapitałowego. 2 
3. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie. 1 
4. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych. 1 
5. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie. 2 
6. Struktura kapitału a wartość firmy 2 

 

7. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ocenę ( pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń z oceną pozytywną).  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 21 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 69 
SUMA 100 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
A. Bielawska – Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wyd. ZSB, Szczecin 2001  
A. Bielawska – Nowoczesne zarządzanie finansami, C.H. Beck, Warszawa 2009W. Dębski - Teoretyczne i praktyczne 
aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005 

A. Bielawska – Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006 
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Towaroznawstwo – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Towaroznawstwo 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów stacjonarne i niestacjonarne, I 
stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot  
dr in ż. Jerzy Gracz (jerzy.gracz@wzieu.pl), mgr Paweł Ogro dnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z historią nauki o towaroznawstwie, podstawowymi pojęciami (definicje, klasyfikacje, prawne i 
ekonomiczne aspekty standaryzacji i unifikacji produktów), problematyką jakości i ukazania problemów nadzoru (badania , 
ocena jakości , standaryzacja i unifikacja, instytucje nadzorujące , certyfikacja). 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia z podstaw ekonomii, podstaw logistyki oraz podstaw marketingu. Umiejętność logicznego i analitycznego 
myślenia. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną wiedzę z zakresu towaroznawstwa: definicji, charakteryzowania towarów, 
klasyfikacji, jakości, ładunkoznawstwa (oraz opakowalnictwa) oraz ekonomicznych, prawnych i środowiskowych aspektów 
W zakresie umiej ętności student potrafi scharakteryzowania dowolny towar, poddać go klasyfikacji (w tym rodzajowej) 
oraz (jeżeli jest taka możliwość) prostym badaniom i ocenie jakości. Potrafi porównywać ze sobą towary i wyciągać z 
takiego porównania wnioski.  
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na temat 
poszczególnych towarów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi świadomie dyskutować o 
nowych rozwiązaniach stosowanych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Ewolucja nauk towaroznawczych w Europie. Społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty 
wiedzy w zakresie towaroznawstwa. Definicje. 

2 

2. Krajowe, europejskie i światowe uregulowania prawne w zakresie nadzoru nad jakością 
towarów (artykułów i żywności). 

2 

3. Klasyfikacje. Rodzajowa systematyka towarów z uwzględnieniem funkcji opakowań. 2 
4. Cykl życia towaru. Surowce odnawialne i nieodnawialne. Recykling towarów 
przemysłowych. 

2 

5. Podstawy ładunkoznawstwa. Naturalna, techniczna i ekonomiczna podatność przewozowa 
ładunków. 

2 

6. Badania i ocena jakości towarów (certyfikacja) 2 
7. Specyficzne normy jakościowe i czynniki je kształtujące. 2 

 

8. Współpraca międzynarodowa w zakresie zrównoważonego rozwoju, (m.in. konferencja w 
Rio de Janeiro i następne, protokół z Kioto i problemy z jego ratyfikacją). 

1 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Towaroznawstwo i charakterystyka towarów. 2 
2. Klasyfikacje towarów. 2 
3. Cykl życia towaru. 2 
4. Standaryzacja i unifikacja towarów. 2 
5. Magazynowanie, ładunkoznawstwo i opakowalnictwo. 2 
6. Problemy jakości. Normy, badania, ocena. 2 
7. Problemy środowiska a towaroznawstwo. 2 

 

8. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-7 oraz na wykładach. 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych. Ćwiczenia, w tym pracowniach komputerowych, polegające na pracy w 
grupach, analizie przypadków z dyskusją, opracowaniu projektów i rozwiązywaniu zadań problemowych. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu następuje na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na 
ćwiczeniach (w tym prezentacji indywidualnych). Kolokwium zaliczeniowe może się odbyć w formie testu wyboru i/lub 
pytań otwartych. Warunkiem pozytywnego zaliczenia będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 60% pytań 
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testowych i/lub minimum 60% pytań otwartych. W przypadku pozytywnego zaliczenia kolokwium, aktywność na 
ćwiczeniach może mieć wpływ na wysokość oceny końcowej. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Jałowiec T., Towaroznawstwo dla logistyki, wybrane problemy. Warszawa 2011. Wyd. Difin. 
2. Karpiel Ł., Skrzypek M.: Towaroznawstwo ogólne. Kraków 2000. Wyd. AE w Krakowie. 
3. Mokrzyszczak H,: Ładunkoznawstwo. Warszawa  1985 .  WKiŁ. 
4. Bronk H., Gracz  J., Szałek B. : Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym. Warszawa 1988 . 
WKiŁ. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1.  Domke W.: Vademecum materiałoznawstwa. Warszawa 1998. Wyd. Naukowo-Techniczne. 
Czasopisma: 
1.  Gospodarka magazynowa i logistyka 
2.  Problemy magazynowanie i transportu 
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Zarządzanie produkcją i usługami – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie produkcj ą i usługami 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów: stacjonarne/ niestacjonarne, I 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
Dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr 
Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów produkcyjnych zarówno w 
konteście produkcji dóbr jak i usług. Istotne jest, by w trakcie procesu dydaktycznego studenci nauczyli się na czym polega 
rola ekonomisty/logistyka z zakładach produkcyjnych oraz nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie nawoczesnego 
zarządzania operacyjnego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
podstawy ekonomi, podstawy zarządzania i podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: wyjaśnić zmiany zachodzące w systemach produkcyjnych na świecie,  rozróżnić 
proces produkcyjny i wytwórczy,  zdefiniować podstawowe typy i formy organizacji produkcji, przedstawić procesy 
zachodzące w systemach wytwórczych,  wyjaśnić na czym polega zarządzanie operacyjne 
W zakresie umiej ętności student potrafi: zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby 
przykładowego przedsiębiorstwa,  na podstawie przykładowego produktu potrafi zaproponować organizację procesu 
produkcyjnego w ujęciu technologicznym i przedmiotowym,  analizuje dane dot. przykładowego przedsiębiorstwa i w 
prosty sposób projektuje system produkcyjny (struktura przestrzenna), obliczyć zadania z produktywności 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student potrafi prowadzić dyskusję nt zmian w systemach produkcyjnych na 
świecie, pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń, pracuje samodzielne przygotowując projekt. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.  Wprowadzenie do tematyki zarządzania produkcją i usługami 1 
2. Zarządzanie operacyjne 2 
3. Tradycyjne, współczesne i przyszłościowe systemy wytwórcze 2 
4. Proces produkcyjny i wytwórczy 2 
5. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji 4 
6. Zdolność produkcyjna 2 

 

7. Struktura przestrzenna systemów produkcji 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania produkcją, zapoznanie z wymaganiami 
dotyczącymi projektu 

1 

2. Zadania dotyczące produktywności 1 
3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi projektowania produktu i usługi, przykłady 2 
4. Proces produkcyjny - teoria i przykłady struktury procesów, karta procesu 2 
5. Projektowanie rozmieszczenia obiektów i pomieszczeń pracy, rodzaje rozmieszczenia 
obiektów, zadania 

2 

6. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji 2 

 

7. Charakterystyka metod sterowania produkcją  2 
 8. Zaliczenie projektu (prezentacje projektów) 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimadialną, ćwiczenia (zadania, dyskusje, case study)  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie - projekt obejmujący zagadnienia poruszane na ćwiczeniach, kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz 
zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie 
również aktywność studenta prezentowana podczas ćwiczeń. 



 86 

Egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. Egzamin 
obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 70 
Przygotowanie pracy na ćwiczenia 30 
SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
D. Waters: "Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi", PWN, Warszawa 2001; 
K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005 
Literatura uzupełniaj ąca 
C. Bozarth, R. B. Handfield: „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw”, Helion, Gliwice 2007; 
I. Durlik, Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2005 
B. Liwowski, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 
T. Muhlemann, J. Oakland, K.Lockyer: "Zarządzanie. Produkcja i usługi.", PWN, Warszawa 1995 
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Informatyka – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Informatyka 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
WZiEU, Katedra Efektywno ści Innowacji 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów: Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 0 0 30 0 0 
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Monika Wojtkiewicz (monika.wojtkiewicz@wzieu.pl), mgr Ewelina Burzec Burzyńska (ewelina.burzec@wzieu.pl),  mgr 
Paweł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl), mgr Monika Tomczyk (monika.tomczyk@wzieu.pl), mgr inż. Piotr Gutowski 
(piotr.gutowski@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Przygotowanie studentów do korzystania z wybranych programów pakietu Microsoft Office i ich praktycznego 
zastosowania do tworzenia dokumentów użytkowych np. cv.  Zapoznanie studentów z metodami tworzenia czytelnych i 
estetycznych prezentacji multimedialnych.  Zdobycie przez studentów umiejętności prowadzenia analiz, obliczeń oraz 
rozwiązywania zadań i problemów ekonomicznych za pomocą programu MS Excel.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Znajomość 
narzędzi edycyjnych oraz podstaw formatowania dokumentów tekstowych i obiektów graficznych. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zyskuje wyczerpującą wiedzę praktyczną z zakresu korzystania z narzędzi MS Office (MS 
Word, MS Power Point i MS Excel).  
W zakresie umiej ętności student efektywnie wykorzystuje wybrane oprogramowanie z pakietu MS Office. Student tworzy i 
edytuje podstawowe dokumenty w programie MS Word. Student rozróżnia i umie praktycznie zastosować narzędzia 
programu MS Word. Potrafi samodzielnie skonfigurować oprogramowanie pod swoje preferencje. Potrafi zapisywać pliki w 
pożądanym formacie i wersji. Tworzy tematyczną  i czytelną prezentację multimedialną. Zyskuje umiejętność spójnego 
łączenia treści oraz efektów wizualnych w programie MS Power Point. Potrafi samodzielnie wykorzystać przyswojone 
umiejętności do rozwiązywania zadań np. z dziedziny logistyki. Umie przeprowadzać analizy i porównania danych 
statystycznych a ich efekty zaprezentować w formie graficznej. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student zachowuje otwartość na pracę w zespole w celu osiągnięcia wspólnego 
celu. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów i zadań z dziedziny ekonomii za pomocą narzędzi pakietu MS 
Office. Student jest wrażliwy na błędy i ograniczenia w oprogramowaniu równocześnie chętnie poszukując alternatywnych 
rozwiązań.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – logistyka Liczba godzin 
1.Zajęcia organizacyjne (zapoznanie się z regulaminem pracowni, zasady pracy z 
komputerami itp.); przedstawienie i omówienie programu zajęć; wstępne informacje o pakiecie 
MS Office ze szczególną uwagą skierowaną na omówienie i zapoznanie studentów z 
narzędziami MS Excel; stworzenie konta w systemie MOODLE, oraz podstawowe zasady 
korzystania z platformy e – learningowej  

2 

2. Powtórzenie wiadomości z gimnazjum z zakresu umiejętności korzystania z programów MS 
Word i MS Power Point. Ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie zadań 

6 

4.Funkcje logiczne i formuły  w programie MS Excel oraz ich praktyczne zastosowanie w 
zadaniach 

4 

5. Rozwiązywanie zadań w programie MS Excel. Wprowadzenie pojęcia sumy warunkowej. 
Podstawowe działania z zakresu ekonomii matematycznej w zadaniach. 

4 

6. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych statystycznych. Graficzna interpretacja 
danych w programie MS Excel 

4 

7. Scenariusze i narzędzie „szukanie wyniku” w zadaniach w MS Excel 4 
8. Dodatek solver. Rozwiązywanie zadań 6 

 

RAZEM 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową LAMS i MOODLE. Zajęcia w 
laboratorium komputerowym. Prezentacje multimedialne. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie w pracowni komputerowej; zadania realizowane na platformie elearningowej. Dwa kolokwia sprawdzające. 
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwuch  kolokwiów (z uwagą, że na ocenę końcową wpływa w 
40% ocena z pierwszego kolokwium i w 60% ocena z drugiego kolokwium) 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 50 
Przygotowanie się do laboratorium 60 
Materiały i lekcje e - learningowe 20 
SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
a) Literatura podstawowa 
A.Stecyk, Analiza danych w Microsoft Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL, Helion 2007 
A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Power Point  2007 PL, Helion 2007 
Materiały dydaktyczne (przewodniki graficzne) dostępne poprzez platformę elearningową 
 
b) Literatura komplemaentarna 
J. Walkenbach, Excel 2007 Biblia, Helion 2007 
S. baham, Word 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
A. Edeny, PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
M. Groszek, OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, Helion 2007 
A.Stecyk, ABC elearningu. System LAMS, Difin 2008 
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Informatyka – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Informatyka 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
WZiEU, Katedra Efektywno ści Innowacji 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów: Studia I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 0 0 18 0 0 
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Małgorzata Skweres-Kuchta (malgorzata.skweres@wzieu.pl) mgr Monika Wojtkiewicz (monika.wojtkiewicz@wzieu.pl)  

 
Cel przedmiotu  
Przygotowanie studentów do korzystania z wybranych programów pakietu Microsoft Office i ich praktycznego 
zastosowania do tworzenia dokumentów użytkowych np. cv.  Zapoznanie studentów z metodami tworzenia czytelnych i 
estetycznych prezentacji multimedialnych.  Zdobycie przez studentów umiejętności prowadzenia analiz, obliczeń oraz 
rozwiązywania zadań i problemów ekonomicznych za pomocą programu MS Excel.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Znajomość 
narzędzi edycyjnych oraz podstaw formatowania dokumentów tekstowych i obiektów graficznych. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zyskuje wyczerpującą wiedzę praktyczną z zakresu korzystania z narzędzi MS Office (MS 
Word, MS Power Point i MS Excel).  
W zakresie umiej ętności student efektywnie wykorzystuje wybrane oprogramowanie z pakietu MS Office. Student tworzy i 
edytuje podstawowe dokumenty w programie MS Word. Student rozróżnia i umie praktycznie zastosować narzędzia 
programu MS Word. Potrafi samodzielnie skonfigurować oprogramowanie pod swoje preferencje. Potrafi zapisywać pliki w 
pożądanym formacie i wersji. Tworzy tematyczną  i czytelną prezentację multimedialną. Zyskuje umiejętność spójnego 
łączenia treści oraz efektów wizualnych w programie MS Power Point. Potrafi samodzielnie wykorzystać przyswojone 
umiejętności do rozwiązywania zadań np. z dziedziny logistyki. Umie przeprowadzać analizy i porównania danych 
statystycznych a ich efekty zaprezentować w formie graficznej. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student zachowuje otwartość na pracę w zespole w celu osiągnięcia wspólnego 
celu. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów i zadań z dziedziny ekonomii za pomocą narzędzi pakietu MS 
Office. Student jest wrażliwy na błędy i ograniczenia w oprogramowaniu równocześnie chętnie poszukując alternatywnych 
rozwiązań.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – logistyka Liczba godzin 
1.Zajęcia organizacyjne (zapoznanie się z regulaminem pracowni, zasady pracy z 
komputerami itp.); przedstawienie i omówienie programu zajęć; wstępne informacje o pakiecie 
MS Office ze szczególną uwagą skierowaną na omówienie i zapoznanie studentów z 
narzędziami MS Excel; stworzenie konta w systemie MOODLE, oraz podstawowe zasady 
korzystania z platformy e – learningowej  

2 

2. Powtórzenie wiadomości z gimnazjum z zakresu umiejętności korzystania z programów MS 
Word i MS Power Point. Ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie zadań 

4 

4.Funkcje logiczne i formuły  w programie MS Excel oraz ich praktyczne zastosowanie w 
zadaniach 

2 

5. Rozwiązywanie zadań w programie MS Excel. Wprowadzenie pojęcia sumy warunkowej. 
Podstawowe działania z zakresu ekonomii matematycznej w zadaniach. 

2 

6. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych statystycznych. Graficzna interpretacja 
danych w programie MS Excel 

2 

7. Scenariusze i narzędzie „szukanie wyniku” w zadaniach w MS Excel 2 
8. Dodatek solver. Rozwiązywanie zadań 4 

 

RAZEM 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową LAMS i MOODLE. Zajęcia w 
laboratorium komputerowym. Prezentacje multimedialne. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie w pracowni komputerowej; zadania realizowane na platformie elearningowej. Dwa kolokwia sprawdzające. 
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwuch  kolokwiów (z uwagą, że na ocenę końcową wpływa w 
40% ocena z pierwszego kolokwium i w 60% ocena z drugiego kolokwium) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
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aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 30 
Materiały i lekcje e - learningowe 20 
SUMA 80 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
a) Literatura podstawowa 
A.Stecyk, Analiza danych w Microsoft Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL, Helion 2007 
A.Tomaszewska-Adamarek, ABC Power Point  2007 PL, Helion 2007 
Materiały dydaktyczne (przewodniki graficzne) dostępne poprzez platformę elearningową 
 
b) Literatura komplemaentarna 
J. Walkenbach, Excel 2007 Biblia, Helion 2007 
S. baham, Word 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
A. Edeny, PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk, Helion 2009 
M. Groszek, OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, Helion 2007 
A.Stecyk, ABC elearningu. System LAMS, Difin 2008 
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Socjologia – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Socjologia 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok/Semestr: I/2 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30     
Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
1. Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji rzeczywistości społecznej 
2. Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii 
3. Wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów socjologicznych 
4. Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
brak 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia i definiuje podstawowe poj ęcia z zakresu socjologii, posługuje si ę językiem 
socjologicznym; w zakresie umiej ętności student potrafi analizowa ć teksty socjologiczne i wyci ągać z nich 
wnioski, rozwi ązuje podstawowe zagadnienia socjologiczne; w zakres ie kompetencji społecznych wykazuje 
kreatywno ść na zajęciach i ch ętnie pracuje w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje. 2 
2.Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna, 
pluralizm behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna. 

4 

3.Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne.  4 
4.Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo. 2 
5.Zyciwe społeczne jako rzeczywistość sui generis. Pojęcie więzi społecznej, klasyfikacja 
zbiorowości społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. Grupy odniesienia. 

4 

6.Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról 
społecznych i ich realizacja. 

4 

7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna.  2 
8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna, zachowania 
zbiorowe: plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność. 

4 

9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i uczestnictwo w 
kulturze, Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa. 

2 

 

10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja. 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z elementami konwersatorium, analiza tekstów 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczęce zakresu wykładu. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 95 
SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, PWN, Warszawa 2002 (i następne) 
2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 2004 (i następne) 
Literatura uzupełniaj ąca: 
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1. Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1974 
2. Jonathan Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa 1994 
3. Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 
4. William Goodman, Socjologia, Warszawa 1997 
5. Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 1996  
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Socjologia – stacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Socjologia 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok/Semestr I/2 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18     
Status przedmiotu  
do wyboru 

Język wykładowy  
polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Włodzimierz Durka, wlodzimierz.durka@wzieu.pl  

 
Cel przedmiotu  
1. Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji rzeczywistości społecznej 
2. Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii 
3. Wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów socjologicznych 
4. Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem socjologicznym 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
brak 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia i definiuje podstawowe poj ęcia z zakresu socjologii, posługuje si ę językiem 
socjologicznym; w zakresie umiej ętności student potrafi analizowa ć teksty socjologiczne i wyci ągać z nich 
wnioski, rozwi ązuje podstawowe zagadnienia socjologiczne; w zakres ie kompetencji społecznych wykazuje 
kreatywno ść na zajęciach i ch ętnie pracuje w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje. 2 
2.Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna, 
pluralizm behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna. 

2 

3.Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne.  2 
4.Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo. 2 
5.Zyciwe społeczne jako rzeczywistość sui 93enesis. Pojęcie więzi społecznej, klasyfikacja 
zbiorowości społecznych. Struktury pośredniczące: grupy pierwotne. Grupy odniesienia. 

2 

6.Teoria osobowości społecznej, klasyfikacja teorii osobowości, podejmowanie ról 
społecznych i ich realizacja. 

2 

7. Jednostka w małej grupie społecznej. Konformizm, struktura społeczna.  2 
8. Różne pojęcia klasy społecznej. Warstwy, stany, kasty. Ruchliwość społeczna, zachowania 
zbiorowe: plotka, pogłoska, tłum, audytorium i publiczność. 

2 

9. Osobowość a otoczenie społeczne w zachowaniach zbiorowych. Kultura i uczestnictwo w 
kulturze, Pojęcie kultury, wielość kultur, typy uczestnictwa w kulturze. Kultura masowa. 

1 

 

10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja. 1 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z elementami konwersatorium, analiza tekstów 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną na podstawie testu wiedzy i odpowiedzi na pytania otwarte dotyczęce zakresu wykładu. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 107 
SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, PWN, Warszawa 2002 (i następne) 
2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 2004 (i następne) 
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Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1974 
2. Jonathan Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Warszawa 1994 
3. Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1995 
4. William Goodman, Socjologia, Warszawa 1997 
5. Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 1996  
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SEMESTR III 

Statystyka – stacjonarne   
Nazwa przedmiotu: STATYSTYKA Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: KATEDRA METOD ILO ŚCIOWYCH 

Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr R.Kubicki Robert.Kubicki@wzieu.pl ; mgr M.Kulbaczewska Magdalena.Kulbaczewska@wzieu.pl     

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z aparatem matematycznym jako podstawowym narz ędziem w warsztacie logistyka 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi interpretować podstawowe miary statystyki opisowej oraz przeprowadzić analizę 
struktury, dynamiki i współzależności pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi. 
W zakresie umiej ętności student  posiada zdolność analizowania i interpretowania danych statystycznych, stosowania 
odpowiednich metod i narzędzi statystycznych oraz posiada umiejętności statystycznej analizy problemów  
ekonomicznych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na podstawie 
przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu statystycznego oraz samodzielnie prowadzi statystyczne badanie 
procesów ekonomicznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej 2 
2.Analiza struktury zjawisk masowych 5 
3.Metody analizy dynamiki 5 

 

4.Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza opisowa struktury zjawisk 8 
2. Pomiar koncentracji zjawisk i porównywanie struktur zjawisk 2 
3. Badanie szeregów czasowych 8 
4.Współzależność cech i jej miary 8 

 

5.Elementy statystyki matematycznej 4 
Suma - 30 
prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne 
Egzamin pisemny 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 55 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Kubicki  R., Kulbaczewska  M., Dumańska – Małyszko A., Grześkowiak  U.: Elementy statystyki  matematycznej 
R. Czyżycki,M.Hundert. R. Klóska:  Wybrane zagadnienia ze statystyki 
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Statystyka – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: STATYSTYKA Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: KATEDRA METOD ILO ŚCIOWYCH 

Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów I stopnia niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr R.Kubicki Robert.Kubicki@wzieu.pl ; mgr M.Kulbaczewska Magdalena.Kulbaczewska@wzieu.pl    

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z aparatem matematycznym jako podstawowym narz ędziem w warsztacie logistyka 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi interpretować podstawowe miary statystyki opisowej oraz przeprowadzić analizę 
struktury, dynamiki i współzależności pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi. 
W zakresie umiej ętności student  posiada zdolność analizowania i interpretowania danych statystycznych, stosowania 
odpowiednich metod i narzędzi statystycznych oraz posiada umiejętności statystycznej analizy problemów  
ekonomicznych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na podstawie 
przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu statystycznego oraz samodzielnie prowadzi statystyczne badanie 
procesów ekonomicznych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do badań statystycznych. 2 
2.Analiza struktury zjawisk masowych 5 
3.Metody analizy dynamiki 5 

 

4.Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Analiza opisowa struktury zjawisk 5 
2. Badanie szeregów czasowych 5 

 

3. Współzależność cech i jej miary 5 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne 
Egzamin pisemny 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 70 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Kubicki  R., Kulbaczewska  M., Dumańska – Małyszko A., Grześkowiak  U.: Elementy statystyki  matematycznej 
R. Czyżycki,M.Hundert. R. Klóska:  Wybrane zagadnienia ze statystyki 
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Podstawy rachunkowości – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Podstawy rachunkowo ści 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowo ści i Controllingu 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ści: wszystkie 
  

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy - polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogo wska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr in ż. Małgorzata 
Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszy ńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Konrad 
Kocha ński (konrad.kochanski@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki  (bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam 
Lulek(adam.lulek@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z  zakresu systemu rachunkowo ści w przedsi ębiorstwie. 
Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu  rachunkowo ści finansowej oraz systemu rachunkowo ści 
zarządczej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Umiej ętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, zn ajomo ść podstawowych zagadnie ń 
matematycznych oraz ekonomicznych. Po żądane s ą takie cechy jak rzetelno ść, dokładno ść, poczucie 
odpowiedzialno ści.      
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe poj ęcia z zakresu rachunkowo ści, rozumie i opisuje istot ę 
funkcjonowania systemu rachunkowo ści w jednostce gospodarczej. 
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć składniki aktywów i pasywów. Rozró żnia i klasyfikuje 
przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji  ekwiwalentnych i wynikowych. Ponadto ustala i rozli cza 
wynik finansowy i sporz ądza sprawozdanie finansowe. 
W zakresie kompetencji społecznych student wypracow uje nawyk systematyczno ści, rzetelno ści i 
odpowiedzialno ści za generowanie u żytecznych informacji w ramach stosowanego systemu r achunkowo ści.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości 1 
2. Aktywa jednostek gospodarczych 1 
3. Pasywa jednostek gospodarczych 1 
4. Bilans 1 
5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 1 
6. Zasady funkcjonowania kont księgowych 1 
7. Organizacja rachunkowości 1 
8. Zakres ksiąg rachunkowych 1 
9. Koszty w jednostkach gospodarczych 1 
10. Przychody w jednostkach gospodarczych 1 
11. Operacje ekwiwalentne 1 
12. Operacje wynikowe 1 
13. Wynik finansowy oraz jego rozliczenie 1 

 

14. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa 1 
 15. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów 1 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Klasyfikacja aktywów jednostek gospodarczych 3 
2. Klasyfikacja pasywów jednostek gospodarczych 2 
3. Sporządzanie bilansu 3 
4. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu 2 
5. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania 2 
6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych 2 
8. Koszty w jednostkach gospodarczych 3 
9. Przychody i koszty uzyskania przychodów  2 
10. Operacje ekwiwalentne 2 

 

11. Operacje wynikowe 3 



 98 

12. Ustalanie i podział wyniku finansowego 3 
13. Sprawozdawczość finansowa 3 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są dwa pisemne kolokwia (zadania do rozwiązania) 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury  30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2010 
Literatura uzupełniająca:  

1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2010 
2. P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2009 
3. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005 
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Podstawy rachunkowości – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Podstawy rachunkowo ści 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowo ści i Controllingu 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ści: wszystkie 
  

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów studia I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 12    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogo wska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr in ż. Małgorzata 
Cieciura (malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszy ńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Konrad 
Kocha ński (konrad.kochanski@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki  (bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam 
Lulek(adam.lulek@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z  zakresu systemu rachunkowo ści w przedsi ębiorstwie. 
Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu  rachunkowo ści finansowej oraz systemu rachunkowo ści 
zarządczej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Umiej ętność analizowania i interpretowania przepisów prawa, zn ajomo ść podstawowych zagadnie ń 
matematycznych oraz ekonomicznych. Po żądane s ą takie cechy jak rzetelno ść, dokładno ść, poczucie 
odpowiedzialno ści.      
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe poj ęcia z zakresu rachunkowo ści, rozumie i opisuje istot ę 
funkcjonowania systemu rachunkowo ści w jednostce gospodarczej. 
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć składniki aktywów i pasywów. Rozró żnia i klasyfikuje 
przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji  ekwiwalentnych i wynikowych. Ponadto ustala i rozli cza 
wynik finansowy i sporz ądza sprawozdanie finansowe. 
W zakresie kompetencji społecznych student wypracow uje nawyk systematyczno ści, rzetelno ści i 
odpowiedzialno ści za generowanie u żytecznych informacji w ramach stosowanego systemu r achunkowo ści.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości 0,5 
2. Aktywa jednostek gospodarczych 0,5 
3. Pasywa jednostek gospodarczych 0,5 
4. Bilans 0,5 
5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 0,5 
6. Zasady funkcjonowania kont księgowych 0,5 
7. Organizacja rachunkowości 0,5 
8. Zakres ksiąg rachunkowych 0,5 
9. Koszty w jednostkach gospodarczych 1 
10. Przychody w jednostkach gospodarczych 0,5 
11. Operacje ekwiwalentne 0,5 
12. Operacje wynikowe 1 
13. Wynik finansowy oraz jego rozliczenie 0,5 

 

14. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa 1 
 15. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów 0,5 
Suma  9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Klasyfikacja aktywów jednostek gospodarczych 1 
2. Klasyfikacja pasywów jednostek gospodarczych 0,5 
3. Sporządzanie bilansu 1 
4. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu 0,5 
5. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania 0,5 
6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych 0,5 
7. Koszty w jednostkach gospodarczych 1 
8. Przychody i koszty uzyskania przychodów  1 
9. Operacje ekwiwalentne 1 

 

10. Operacje wynikowe 1 
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11. Ustalanie i podział wyniku finansowego 2 
12. Sprawozdawczość finansowa 2 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian (zadania do rozwiązania) 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 21 
Przygotowanie się do zajęć 65 
Studiowanie literatury  34 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

2. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2010 
Literatura uzupełniająca:  

4. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2010 
5. P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2009 
6. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005 
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Infrastruktura logistyczna – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Infrastruktura logistyczna 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr  II/3 
Rodzaj studiów stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu. pl) 
mgr Mariusz Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 
infrastruktury logistycznej. Przedstawienie stopnia rozwoju i funkcjonowania infrastruktury logistycznej w wybranych 
krajach, w tym w krajach UE. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomości z zakresu logistyki. Student powinien umieć krytycznie analizować zjawiska gospodarcze, a 
także samodzielnie przygotować prezentację w programie PP. 
 Efekty kształcenia    
Po uko ńczeniu nauki przedmiotu student poprawnie definiuje  składniki infrastruktury logistycznej, rozró żnia 
infrastruktur ę logistyczn ą liniow ą i punktow ą, potrafi wymieni ć cechy i funkcje infrastruktury logistycznej, wie, co 
to s ą centra i parki logistyczne. Ponadto student wła ściwie opisuje funkcjonowanie infrastruktury logisty cznej w 
krajach UE, Ameryki Pn., wybranych krajach Ameryki Pd,  Afryki i Azji.   
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektowa ć infrastruktur ę logistyczn ą w przedsi ębiorstwie oraz potrafi 
dokona ć ekonomicznej oceny jej funkcjonowania. Potrafi prze widywa ć potrzeby w zakresie wyposa żenia w 
składniki infrastruktury logistycznej w przedsi ębiorstwie. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie infrastruktury i infrastruktury logistycznej. Prawne aspekty budowy i funkcjonowania 
infrastruktury logistycznej 

1 

2. Podział, cechy i funkcje infrastruktury logistycznej.  Odniesienie wybranych teorii do 
infrastruktury logistycznej  

2 

3. Współzależności infrastruktury logistycznej z gospodarką 2 
4. Planowanie i uwarunkowania logistycznych inwestycji infrastrukturalnych. Efekty rozwoju 
infrastruktury logistycznej w gospodarce 

2 

5. Mierzenie logistycznego wyposażenia infrastrukturalnego kraju – definiowanie 
dostępności logistycznej  

2 

6. Charakterystyka infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwie 2 
7. Centra i parki logistycznej w Polsce 2 

 

8. Kształtowanie infrastruktury logistycznej w dobie zrównoważonego rozwoju 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przedstawienie zasad prezentacji infrastruktury logistycznej w różnych krajach, na 
przykładzie prezentacji „Infrastruktura logistyczna w Polsce” 

2 

2. Prezentacja infrastruktury logistycznej w wybranych krajach UE 14 
3. Prezentacja infrastruktury logistycznej w wybranych krajach Ameryki Pn., Pd. i Środkowej 6 
4. Prezentacja infrastruktury logistycznej w wybranych krajach Azji 6 

 

5. Prezentacja infrastruktury logistycznej w wybranych krajach Afryki 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, dyskusja. 

Forma i warunki zaliczenia  
Przygotowanie prezentacji PP oraz zaliczenie pisemne z zakresu teoretycznych aspektów infrastruktury logistycznej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
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Przygotowanie prezentacji 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 15 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
M. Mindur: Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wyd. ITE - PIB, Warszawa-Radom 2007 
I. Fechner: Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2004. 
I. Dembińska: Infrastruktura logistyczna – próba określenia zakresu znaczeniowego. W: 65-lecie Szczecińskiej Szkoły 
Ekonomiki Transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Red. E. Załoga i J. Stanielewicz, Zeszyty Naukowe nr 628, 
Problemy Transportu i Logistyki nr 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Czasopisma: „Logistyka”, „Nowoczesny Magazyn” 
W. Grzywacz: Infrastruktura transportu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982. 
Z. Korzeń: Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom I. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 
1999. 
R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-
gospodarczym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. 
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 
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Logistyka zaopatrzenia – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia Kod przedm iotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki  

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr: II/3 
Rodzaj studiów: stacjonarne/ niestacjonarne, I 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem jest przedstawienie studentom istoty logistyki zaopatrzenia, jej zadań, miejsca i roli w procesach zarządzania. 
Poznanie specyfiki zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie i funkcjonowania sfery zaopatrzenia jako jednego z 
elementów systemu logistycznego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna, wyjaśnia i tłumaczy podstawowe zadania, miejsce i rolę logistyki zaopatrzenia w 
procesach zarządzania. W zakresie umiej ętności  proponuje i wybiera sposoby oceny dostawców, dyskutuje na temat 
istoty logistyki zaopatrzenia w procesach zarządzania, posiada umiejętność wykorzystania metod ilościowych w zakresie 
wyboru źródeł zakupu, określenia wielkości zakupywanych partii, terminów i częstotliwości zakupu oraz rozmieszczenia 
materiałów w magazynie, porównuje i analizuje metody podziału zapasów, ustala kryteria wyboru dostawców, planuje 
dostawy, złożenie zamówienia. W zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje 
samodzielnie,  pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Współczesne tendencje w zaopatrzeniu. Organizacja funkcji zaopatrzenia w 
przedsiębiorstwie 

2 

2. Sposoby i kryteria wyboru dostawcy. Sposoby i techniki oceny dostawców. Centralizacja 
czy decentralizacja zakupów 

3 

3. Outsourcing i make or buy 1 
4. Analiza kosztów zaopatrzenia 2 
5. MRP - Ewolucja systemów klasy MRP, MRP I, MRP II 3 
6. Zapasy w systemie zaopatrzenia - typy zapasów w zaopatrzeniu, wyznaczniki zarządzania 
zapasami w zaopatrzeniu, analiza ABC, analiza XYZ, podstawowe metody sterowania 
zapasami systemu zaopatrzenia 

3 

 

7. Just In Time - korzenie systemu zaopatrzenia JiT, przesłanki stosowania JiT 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Istota I zakres logistyki zaopatrzenia 1 
2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia (kryteria realizacji zaopatrzenia materiałowego, 
wybór dostawców, zamawianie I odbiór materiałów) 

2 

3. Podział zapasów według metody ABC 2 
4. Podział zapasów według metody XYZ 2 
5. Klasyfikacja materiałów zaopatrzeniowych. 1 
6. Podstawy planowania zapotrzebowania materiałowego. Identyfikacja potrzeb 
materiałowych 

2 

7. System planowania MRP- schemat funkcjonowania 1 
8. Outsourcing i make or buy 1 
9. Just In Time 1 

 

10. Sposoby złożenia zamówienia, nadzór nad jego realizacją, organizacja dostaw 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 25 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

15 

SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. K. Lyssons: Zakupy zaopatrzeniowe, PWE Warszawa 2006.  
2. K. Kowalska: Logistyka zaopatrzenia. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005. 
3. J. Bendowski, G. Radziejowska: "Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie", Wyd. Politechniki Śląskiej 2005. 
Literatura uzupelniaj ąca: 
1. J. Twaróg: "Koszty logistyki przedsiębiorstw" Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2005. 
2. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: "Zarządzanie logistyczne" PWE, Warszawa 2010.  
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Zarządzanie jakością w logistyce – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie jako ścią w logistyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Wszystkie 

Rok / Semestr  II/3 
Rodzaj studiów Stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl, mgr A. Rzeczycki 
andrzej.rzeczycki@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i  
charakteryzowania form zarządzania jakością w logistyce, roli jakości w obsłudze logistycznej klienta, a także  
zapoznanie go z nowoczesnymi metodami i narzędziami kontroli oraz doskonalenia jakości procesów  
logistycznych.   
Student powinien zapoznać się również z obowiązującymi standardami oraz procedurami jakości, a także metodami  
identyfikacji i obniżania kosztów jakości 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza w zakresie podstaw logistyki, zarządzania i  zarządzania jakością 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia jakości i zarządzania jakością w logistyce, Zna i rozumie metody 
zarządzania i doskonalenia jakości w organizacji. Potrafi przedstawic techniki zarządzania zintegrowanym systemem 
jakości w przedsiębiorstwie.  
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia opisywane w teorii na potrzeby stworzenia zintegrowanego 
systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Umie zaproponować model wdrożenia systemów ISO i TQM dla działań 
poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa w tym obszaru zarządzania jakością w logistyce. Definiuje i określa 
wymagania rynkowe wobec jakości organizacji. Wykazuje umiejętność analizowania problemów zarządzania jakością w 
zakresie usług logistycznych.Umie wybrać i zastosować konkretne narzędzia budowy systemu jakościowego w organizacji. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się wnioskowania w zakresie definiowania 
problemów koncepcji zastosowania systemów zarządzania jakością.Podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami 
wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań jakościowych w obszarze zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie jakością.  1 
2. TQM - tworzenie kultury jakosci w organizacji 1 
3. Rola jakości w obsłudze logistycznej klienta.  2 
4. Podstawowe wymagania jakości w zakresie usług logistycznych 1 
5. Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu jakością (w tym inne standardy branżowe) 2 
6. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością w logistyce (diagram Pareto, diagram 
Ishikawy, schematy blokowe, diagram relacji, dom jakości) 

2 

7. Metody doskonalenia jakości (m.in. kaizen, 5S)  1 
8. Stosowanie Just in Time w kontekście zarządzania jakością 1 
9. Zastosowanie koncepcji six sigma w logistyce.  1 
10. Koszty jakości w logistyce – ich identyfikacja oraz metody obniżania. 2 

 

11.Benchmarking logistyczny – sztuka dorównywania najlepszym. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie jakością. Pojęcie i różnice 1 
2.Wymagania jakości w zakresie usług logistycznych. 2 
3.Jakość w organizacji. TQM i standardy ISO. Zintegrowany system zarządzania. 4 
4.Jakość w logistycznej obsłudze klienta. Wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny. 2 
5.Metody doskonalenia jakości. Kaizen, 5S, Just in Time, koncepcja SIX SIGMA 3 
6.Koszty jakości w logistyce 2 

 

7. Benchmarking logistyczny 1 
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Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja multimedialna lub projekt 
systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjnego. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące treść ćwiczeń oraz wykładów, a także oceniana będzie aktywność na zajęciach, 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie studium przypadków 20 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 30 
Studiowanie literatury i opracowań 20 
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. Długosz J.: Relacyjno-jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  
Poznaniu, Poznań 2000.  
2. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A.: Metody i techniki zarządzania jakością. Quality Progress, Poznań 2007.  
3. Czasopisma: Logistyka, Logistyka a jakość. 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2004.  
2. Harry M., Schroeder R.: Six sigma. Oficyna ekonomiczna. Kraków 2001.  
3. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Dom Organizatora, Toruń 2009.  
4. Kisperska-Moroń D.: Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego. Wydawnictwo Akademii  
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.  
5. Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  
6. Sikora T. (red.): Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie, Kraków 2005. 
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Zarządzanie jakością w logistyce – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie jako ścią w logistyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Wszystkie 

Rok / Semestr  II/3 
Rodzaj studiów Niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl, mgr A. Rzeczycki 
andrzej.rzeczycki@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i  
charakteryzowania form zarządzania jakością w logistyce, roli jakości w obsłudze logistycznej klienta, a także  
zapoznanie go z nowoczesnymi metodami i narzędziami kontroli oraz doskonalenia jakości procesów  
logistycznych.   
Student powinien zapoznać się również z obowiązującymi standardami oraz procedurami jakości, a także metodami  
identyfikacji i obniżania kosztów jakości 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza w zakresie podstaw logistyki, zarządzania i  zarządzania jakością 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia jakości i zarządzania jakością w logistyce, Zna i rozumie metody 
zarządzania i doskonalenia jakości w organizacji. Potrafi przedstawić techniki zarządzania zintegrowanym systemem 
jakości w przedsiębiorstwie.  
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia opisywane w teorii na potrzeby stworzenia zintegrowanego 
systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Umie zaproponować model wdrożenia systemów ISO i TQM dla działań 
poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa w tym obszaru zarządzania jakością w logistyce. Definiuje i określa 
wymagania rynkowe wobec jakości organizacji. Wykazuje umiejętność analizowania problemów zarządzania jakością w 
zakresie usług logistycznych. Umie wybrać i zastosować konkretne narzędzia budowy systemu jakościowego w 
organizacji. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się wnioskowania w zakresie definiowania 
problemów koncepcji zastosowania systemów zarządzania jakością. Podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami 
wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań jakościowych w obszarze zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie jakością.  1 
2. TQM - tworzenie kultury jakości w organizacji 1 
3. Rola jakości w obsłudze logistycznej klienta.  1 
4. Podstawowe wymagania jakości w zakresie usług logistycznych 1 
5. Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu jakością (w tym inne standardy branżowe) 1 
6. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością w logistyce (diagram Pareto, diagram 
Ishikawy, schematy blokowe, diagram relacji, dom jakości) 

2 

7. Metody doskonalenia jakości (m.in. kaizen, 5S)  1 
8. Stosowanie Just in Time w kontekście zarządzania jakością 1 
9. Zastosowanie koncepcji six sigma w logistyce.  1 
10. Koszty jakości w logistyce – ich identyfikacja oraz metody obniżania. 1 

 

11.Benchmarking logistyczny – sztuka dorównywania najlepszym. 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie jakością. Pojęcie i różnice 1 
2.Wymagania jakości w zakresie usług logistycznych. 2 
3.Jakość w organizacji. TQM i standardy ISO. Zintegrowany system zarządzania. 3 
4.Jakość w logistycznej obsłudze klienta. Wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny. 2 
5.Metody doskonalenia jakości. Kaizen, 5S, Just in Time, koncepcja SIX SIGMA 2 

 

6.Koszty jakości w logistyce 2 
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7. Benchmarking logistyczny 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja multimedialna, projekt systemu 
zarządzania jakością dla przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjnego. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące treść ćwiczeń oraz wykładów, a także oceniana będzie aktywność na zajęciach, 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie studium przypadków 20 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 30 
Studiowanie literatury i opracowań 26 
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. Długosz J.: Relacyjno-jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  
Poznaniu, Poznań 2000.  
2. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A.: Metody i techniki zarządzania jakością. Quality Progress, Poznań 2007.  
3. Czasopisma: Logistyka, Logistyka a jakość. 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2004.  
2. Harry M., Schroeder R.: Six sigma. Oficyna ekonomiczna. Kraków 2001.  
3. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Dom Organizatora, Toruń 2009.  
4. Kisperska-Moroń D.: Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego. Wydawnictwo Akademii  
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.  
5. Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  
6. Sikora T. (red.): Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie, Kraków 2005. 
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Ekonomika transportu – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Systemów i Polity ki Transportowej 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów I stopie ń stacjonarne i 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Tomasz Kwarci ński tomasz.kwarcinski@wzieu.pl , mgr Emilia Kuciaba emilia.kuciaba@wzieu.pl , mgr Zuzanna 
Klos  zuzanna.klos@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Przekazanie podstaw teoretycznych ekonomiki transportu, zapoznanie i ugruntowanie znajomości podstawowego zakresu 
pojęć z ekonomiki transportu, przedstawienie podstawowych obszarów zainteresowań współczesnej ekonomiki transportu 
oraz  sposobu analizy ekonomicznych problemów transportu. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot ekonomika transportu jest wprowadzeniem studenta w zagadnienia transportowe, rozszerzane w późniejszym 
toku studiów. Student powinien posiadać ogólną wiedzę makro i mikroekonomiczną w szczególności cen, kosztów, popytu 
czy też podaży. Ponadto powinien znać podstawy teorii funkcjonowania rynku oraz zachowania się na nim podmiotów. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy:  
Student definiuje transport, podaż, popyt na usługi transportowe, rynek usług transportowych oraz system transportowy.  
Wymienia oraz opisuje podstawowe funkcje transportu oraz rynku usług transportowych. Rozróżnia podstawowe pojęcia z 
ekonomiki transportu (popyt, potrzeba, podaż potencjał transportowych oraz zdolność transportowa). Wyciąga proste 
wnioski z statystki dotyczącej transportu. 
W zakresie umiej ętności 
Student klasyfikuje rynki usług transportowych, wyprowadza wnioski na postawie rozwoju ekonomicznej teorii transportu, 
ocenia oraz przewiduje rozwój infrastruktury transportu oraz systemu transportowego, poddaje krytyce elementy rozwoju 
ekonomicznej teorii transportu, funkcjonowania rynku usług transportowych oraz planów rozwoju infrastruktury transportu. 
W zakresie kompetencji społecznych (postaw) 
Student dyskutuje nad rolą transportu we współczesnej cywilizacji, możliwą równowagą na rynku usług transportowych, 
celowością wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie transportu. chętnie podejmuje prace w zakresie 
poszerzania wiedzy z zakresu transportu, 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Transport jako element współczesnej cywilizacji 2 
2. Założenia ekonomicznej teorii transportu 2 
3.Popyt i podaż na usługi transportowe 3 
4. Funkcjonowanie rynków usług transportowych 2 
5. Teoretyczne aspekty kształtowania cen usług transportowych 2 
6. Infrastruktura transportowa w funkcjonowaniu państwa 2 

 

7. System transportowy państwa 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Pojęcie oraz klasyfikacja transportu 2 
2. Cechy techniczno-eksploatacyjne gałęzi transportu 1 
3. Sfery zainteresowań badawczych ekonomiki transportu 2 
4. Transport jako czynnik lokalizacji sił wytwórczych 2 
5. Klasyfikacja oraz źródła powstawania potrzeb transportowych 2 
6.Tradycyjny cykl rozwoju transportu 1 
7. Mierniki produkcji transportowej 2 
8. Cechy oraz klasyfikacja rynku usług transportowych 3 
9. Charakterystyka rynkowa poszczególnych gałęzi transportu 2 
10. Korzyści zewnętrzne działalności transportowej 3 
11. Układy analityczne kosztów transportu 2 
12.  Koszty społeczne, zewnętrzne oraz kongestii w transporcie 3 
13. Znaczenie infrastruktury transportu w rozwoju społeczno gospodarczym 2 
14. Infrastruktura społeczna oraz ekonomiczna 1 

 

15. Charakterystyka oraz cechy systemu transportowego 2 
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Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Proces dydaktyczny obejmuje wykłady (15 h) ćwiczenia (30 h) oraz indywidualne konsultacje (w wymiarze 15 h). Wykład 
ma postać prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia mają postać dyskusji dydaktycznej opierającej się  na odpowiedziach 
na wcześniej postawione pytania na podstawie wiedzy uzyskanej na wykładzie oraz literatury przedmiotu. Podczas 
ćwiczeń wcześniej opracowane  przez studentów pytania są opisywane i wyjaśniane. Oceniane jest zaangażowanie w 
przygotowanie do zajęć oraz aktywność. Na ćwiczeniach wykorzystywane są także takie metody jak praca w grupach oraz 
analiza przypadków. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, natomiast  na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium pisemnego oraz 
ocena z aktywności na zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 h (15 – wykłady, 30 – ćwiczenia, 15 konsultacje) 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć – zapoznacie się z literatura krajową i 
zagraniczną z zakresu transportu 

40 h 

SUMA 100 h 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. PWN, Warszawa 2005. 
2. W. Grzywacz, J. Burnewicz: Ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1989. 
3. E. Załoga, T. Kwarciński: Przewodnik do ćwiczeń z Ekonomiki transportu. WNUS, Szczecin 2004. 
4. E. Załoga: Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów. Wyd. US, Szczecin 1998. 
5. Z badań nad transportem i polityką gospodarczą. Red. S. Flejterski, E. Załoga Wydawnictwo Naukowe US, 

Szczecin 2007.  
6. Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006. 
7. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 
8. „Problemy Ekonomiki Transportu” 
9. „Przegląd Komunikacyjny” 
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Projektowanie procesów – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów Kod przedmiotu:  

    
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek  Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów studia stacjonarne pierwszego 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com 

 
Cel przedmiotu  
zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie  projektowania procesów , 
nauczenie my ślenia kategoriami procesowymi w projektowaniu, 
rozwijanie u studentów umiej ętności projektowania procesów gospodarczych oraz zarz ądzania nimi 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Wiedza na temat ogólnych prawidłowo ści ekonomicznych, znajomo ść podstawowych kategorii ekonomicznych, 
podstawy zarz ądzania, ogólna wiedza dotycz ąca zagadnie ń logistycznych i zarz ądzania produkcj ą 
 
 Efekty kształcenia  
Wiedza:  znajomość różnych rodzajów procesów gospodarczych w przemyśle i usługach, sposobu ich funkcjonowania i 
usprawniania 
Umiej ętności:  identyfikacja czynników efektywności procesów, umiejętność zwiększania tej efektywności 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Analiza procesów w przedsiębiorstwie 2 
2. Metody usprawniania procesów 2 
3. Procesy wytwórcze 2 
4. Procesy transportowe 2 
5. Procesy logistyczne 2 
6. Procesy usługowe 2 

 

7. Studia przypadków 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie następuję na podstawie kolokwium zaliczeniowego (teoria + studia przypadków) oraz aktywności na zajęciach 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Frame J.D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-PRESS Warszawa 2001 
Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999  
Manganelli R.: Reengineering: metoda usprawniania organizacji. PWE Warszawa 1998 
Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 
Muhleman A. P., Oakland J. S., Lockyer K. G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995 
Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 
Rummel G.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE Warszawa 2000 
Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 
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Projektowanie procesów – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów Kod przedmiotu:  

    
Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek  Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów studia stacjonarne pierwszego 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9     
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com 

 
Cel przedmiotu  
zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie  projektowania procesów , 
nauczenie my ślenia kategoriami procesowymi w projektowaniu, 
rozwijanie u studentów umiej ętności projektowania procesów gospodarczych oraz zarz ądzania nimi 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Wiedza na temat ogólnych prawidłowo ści ekonomicznych, znajomo ść podstawowych kategorii ekonomicznych, 
podstawy zarz ądzania, ogólna wiedza dotycz ąca zagadnie ń logistycznych i zarz ądzania produkcj ą 
 
 Efekty kształcenia  
Wiedza:  znajomość różnych rodzajów procesów gospodarczych w przemyśle i usługach, sposobu ich funkcjonowania i 
usprawniania 
Umiej ętności:  identyfikacja czynników efektywności procesów, umiejętność zwiększania tej efektywności 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Analiza procesów w przedsiębiorstwie 1 
2. Metody usprawniania procesów 2 
3. Procesy wytwórcze 1 
4. Procesy transportowe 2 
5. Procesy logistyczne 1 
6. Procesy usługowe 1 

 

7. Studia przypadków 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie następuję na podstawie kolokwium zaliczeniowego (teoria + studia przypadków) oraz aktywności na zajęciach 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Frame J.D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-PRESS Warszawa 2001 
Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999  
Manganelli R.: Reengineering: metoda usprawniania organizacji. PWE Warszawa 1998 
Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 
Muhleman A. P., Oakland J. S., Lockyer K. G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995 
Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 
Rummel G.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE Warszawa 2000 
Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 
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Ochrona własności intelektualnej – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Ochrona własno ści intelektualnej  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego  i Ubezpiecze ń, 
Kierunek  Logistyka 
Specjalno ść  

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia Laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Sławomir Tomczyk, slawomir.tomczyk@wzieu.pl  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów oraz przedmiotów 
własności przemysłowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego i prywatnego w zakresie problematyki systemu źródeł prawa, wykładni i 
stosowania prawa oraz ogólnych instytucji prawa cywilnego: podmiotów prawa, czynności prawnych, przedmiotów prawa, 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, pojęcia dóbr niematerialnych, w tym powszechnych dóbr osobistych prawa cywilnego. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student:  
1. zna źródła prawa własności intelektualnej 
2. definiuje przedmioty prawa w zakresie prawa własności intelektualnej 
3. rozumie kryteria obrotu chronionymi przedmiotami prawa własności intelektualnej 
4. zna konsekwencje naruszeń prawa własności intelektualnej 
W zakresie umiejętności student: 
5. potrafi zawierać podstawowe czynności prawne 
6. dokonuje interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student: 
7. szanuje prawa twórców i innych podmiotów praw własności intelektualnej 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej 2 
2. definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej 4 
3. warunki uzyskania ochrony prawnej 2 
4. charakterystyka ustanowionych dla poszczególnych przedmiotów prawa monopoli 
eksploatacyjnych 

2 

5. zasady dokonywania czynności prawnych na dobrach niematerialnych  3 
6. roszczenia ochronne 2 

 

  
Suma  15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna źródeł prawa własności intelektualnej w oparciu o program LEX, analiza tekstów 
poszczególnych ustaw rozszerzona o rozwiązywanie praktycznych kazusów, opracowanie projektów podstawowych umów 
o korzystanie z chronionych przedmiotów prawa. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci testu   

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Praca własna studenta 50 
SUMA 65 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010 
E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniaj ąca: 
E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011 
P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 
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Ochrona własności intelektualnej – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Ochrona własno ści intelektualnej  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego  i 
Ubezpiecze ń 
Kierunek  Logistyka 
Specjalno ść  

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów I stopnia niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9     
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Sławomir Tomczyk, slawomir.tomczyk@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów oraz przedmiotów 
własności przemysłowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólne informacje z zakresu prawa publicznego i prywatnego w zakresie problematyki systemu źródeł prawa, wykładni i 
stosowania prawa oraz ogólnych instytucji prawa cywilnego: podmiotów prawa, czynności prawnych, przedmiotów prawa, 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, pojęcia dóbr niematerialnych, w tym powszechnych dóbr osobistych prawa cywilnego. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student:  
1. zna źródła prawa własności intelektualnej 
2. definiuje przedmioty prawa w zakresie prawa własności intelektualnej 
3. rozumie kryteria obrotu chronionymi przedmiotami prawa własności intelektualnej 
4. zna konsekwencje naruszeń prawa własności intelektualnej 
W zakresie umiejętności student: 
5. potrafi zawierać podstawowe czynności prawne 
6. dokonuje interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student: 
7. szanuje prawa twórców i innych podmiotów praw własności intelektualnej 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej 1 
2. definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej 3 
3. warunki uzyskania ochrony prawnej 1 
4. charakterystyka ustanowionych dla poszczególnych przedmiotów prawa monopoli 
eksploatacyjnych 

1 

5. zasady dokonywania czynności prawnych na dobrach niematerialnych  2 
6. roszczenia ochronne 1 

 

  
Suma  9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna źródeł prawa własności intelektualnej w oparciu o program LEX, analiza tekstów 
poszczególnych ustaw rozszerzona o rozwiązywanie praktycznych kazusów, opracowanie projektów podstawowych umów 
o korzystanie z chronionych przedmiotów prawa. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci testu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć  
Praca własna studenta 60 
SUMA 69 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszaw a 2010 
2. E. Nowińska, U. Promi ńska, M. du Vall, Prawo własno ści przemysłowej, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniaj ąca: 
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3. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autors kim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011 
4. P. Kosta ński (red.), Prawo własno ści przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010 
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Podstawy nauki o przedsiębiorstwie – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Podstawy nauki o przedsi ębiorstwie 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WZiEU Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/3 semestr 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt  juliusz.engelhardt@wzieu.pl , dr Aneta Sokół ( aneta.sokol@wzieu.pl ), dr Anna 
Surmacz anna.surmacz@wzieu.pl,  dr M. Brojak-Trzasko wska malgorzata.brojak@wzieu.pl, dr M. Porada-Rocho ń 
malgorzata.rochon@wzieu.pl, dr M. Nowak mariusz.now ak@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw w 
gospodarce narodowej a przede wszystkim zrozumienie podstaw teoretycznych (form prawnych, procesu zakładania 
działalności gospodarczej, ogólnych zasad funkcjonowania organizacji, finansowania działalności, nowych metod 
zarządzania organizacją itp.) pomocnych w podejmowaniu właściwych decyzji zarządczych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw  mikroekonomii i makroekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy . Student potrafi rozróżniać podstawowe formy przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce oraz 
rozumie podstawowe zasady ich funkcjonowania . W zakresie umiej ętności.  Ponadto, rozpoznaje motywy wprowadzania 
różnych zmian zarządczych (koncepcji/metod) podnoszących wartość organizacji a także samodzielnie lub zespołowo 
chętnie prezentuje swoje poglądy  na temat przedsiębiorczości, etyki, innowacyjności czy ekologii w przedsiębiorstwie, 
wykorzystując wiedzę nabytą na zajęciach dydaktycznych a także studiując fachową prasę ekonomiczną. W zakresie 
postaw społecznych . Doskonale potrafi odnaleźć się w obecnych realiach rynkowych występując zarówno po stronie 
przedsiębiorcy (pracodawcy), jak i zatrudnionego (pracobiorcy). 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Przedsiębiorstwo – istota i cele, podstawy prawne funkcjonowania 2 
2. Nowe formy organizacyjne 2 
3. Zasoby w przedsiębiorstwie 2 
4. Działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych 2 
5. Typologia przedsiębiorstw 2 
6. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2 

 

7. Narzędzia/czynniki  tworzenia wartości przedsiębiorstwa 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Nowoczesne koncepcje (praktyki) biznesowe 2 
2. Fuzje i przejęcia jako narzędzia kreowania wartości przedsiębiorstwa 2 
5. Ekologia, kultura organizacyjna, przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie 2 
6. Wiedza i innowacje w przedsiębiorstwie 2 
7. Biznes etyczny („fair play”) 2 
6.Przedsiębiorczość w Polsce 2 

 

7. Kryzys w przedsiębiorstwie 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury czasopiśmienniczej,  analiza przypadków, konsultacje, praca 
zespołowa 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne (pytania otwarte, aktywność na ćwiczeniach) 
Egzamin pisemny (test , pytania otwarte obejmujący tematykę ćwiczeniową i wykładową oraz uwzględniający pracę 
indywidualną studenta) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć- prezentacje, artykuły 30 
Studia literaturowe 30 
SUMA 90 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Podstawy nauki o organizacji, praca zbiorowa pod red. S. Marka, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008. 
2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, Difin, Warszawa 2005 
3. W. M. Grudzewski, J.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainbility w biznesie, czyli Przedsiębiorstwo 

przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Ekonomika przedsiębiorstw, pod red. J. Engelhardta, Ce De Wu, Warszawa 2011. 
2. P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić własną firmę, CeDeWu, Warszawa 2009. 
3. Nowoczesne przedsiębiorstwo, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, M. Brojak-Trzaskowskiej, M. Porada-

Rochoń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, t.1 i t.2; 
4. EiOP, Gazeta MiŚP, Organizacja i Kierowanie, Forbes, Rzeczpospolita, Personel i Zarządzanie, Manager, 

Newsweek Polska, Przegląd Organizacji, Rynek Kapitałowy, Zarządzanie na Świecie 
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Podstawy nauki o przedsiębiorstwie – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o przedsi ębiorstwie Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: WZiEU Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/3 semestr 
Rodzaj studiów I stopnia niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt  juliusz.engelhardt@wzieu.pl , dr Aneta Sokół ( aneta.sokol@wzieu.pl ), dr Anna 
Surmacz anna.surmacz@wzieu.pl,  dr M. Brojak-Trzasko wska malgorzata.brojak@wzieu.pl, dr M. Porada-Rocho ń 
malgorzata.rochon@wzieu.pl, dr M. Nowak mariusz.now ak@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw w 
gospodarce narodowej a przede wszystkim przygotowanie teoretyczne podparte wiedzą praktyczną bazującą głównie na 
fachowej literaturze zwartej i czasopiśmienniczej tj. wiedzy i doświadczeniu świata nauki i przedsiębiorców. Ponadto, 
wsparcie studentów w podejmowaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym efektywnych decyzji 
zarządczych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw  mikroekonomii i makroekonomii, elementy prawa gospodarczego i cywilnego oraz podstaw 
zarządzania przedsiębiorstwem 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy i umiej ętności.  Poprzez zdobytą wiedzę teoretyczna podpartą licznymi przykładami z praktyki 
gospodarczej,  student  potrafi rozróżniać podstawowe formy przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce, rozumie 
podstawowe zasady ich funkcjonowania oraz umie zidentyfikować zmiany w przedsiębiorstwie i im zaradzić (indywidualnie 
oraz grupowo zaproponować odpowiednie metody/koncepcje/rozwiązania ). W zakresie kompetencji społecznych . 
Ponadto, chętnie prezentuje swoje poglądy  na temat przedsiębiorczości czy aktualnych nowatorskich rozwiązań 
stosowanych przez menedżerów w celu sprostania współczesnym wyzwaniom otoczenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie – istota, cele, zasady działania, typy, zasoby, 
otoczenie przedsiębiorstwa 

3 

2.Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw 3 

 

3. Zmiany w przedsiębiorstwie 3 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Przedsiębiorca w obrocie gospodarczym 3 
2.Przedsiębiorstwo jutra, tajniki zakładania własnej firmy  3 

 

3. Nowoczesne koncepcje (praktyki) biznesowe 3 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury czasopiśmienniczej,  analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne (pytania otwarte) 
Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru, pytania otwarte obejmujący tematykę ćwiczeniową i wykładową oraz 
uwzględniający pracę indywidualną studenta) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Studia literaturowe 36 
Przygotowanie się do zajęć 21 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

4. W. M. Grudzewski, J.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainbility w biznesie, czyli Przedsiębiorstwo 
przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010. 

5. Współczesne przedsiębiorstwo, pod red. J. Engelhardta, CeDeWu, Warszawa 2009. 
6. Podstawy nauki o organizacji, praca zbiorowa pod red. S. Marka, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
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5. Ekonomika przedsiębiorstw, pod red. J. Engelhardta, Ce De Wu, Warszawa 2011. 
6. Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Aluchny, SGH, Warszawa 2010. 
7. Prasa ekonomiczna 
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Semestr IV 

Logistyka produkcji – stacjonarne i niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Logistyka produkcji Kod przedmiot u:  

 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj Studiów: I stopie ń Studiów stacjonarnych 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem jest wskazanie zadań i metod wykorzystywanych w logistyce produkcji, które mają służyć 
usprawnieniu procesów logistycznych. Istotnym zadaniem jest także wskazanie i powiązanie systemów 
produkcyjnych z zarządzaniem logistycznym oraz wykorzystaniem metod i narzędzi 
logistycznych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zarządzanie produkcją i usługami, podstawy ekonomi, podstawy zarządzania 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: wyjaśnić miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją,  
scharakteryzować nowoczesne systemy produkcji, wymienić sposoby wsparcia komputerowego logistyki produkcji, 
przedstawić metody sterowania przepływem produkcji 
W zakresie umiej ętności student potrafi: wyjaśnić i porównać narzędzia Lean Management,  wybrać odpowiedni dla 
przykładowego przedsiębiorstwa sposób sterowania przepływami fizycznymi, określić podstawowe wymagania dla 
systemów informatycznych wspierających logistykę produkcji, w podstawowym zakresie analizować prognozy popytu i 
przewidywać ich wpływ na plan produkcyjny 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związaną z możliwościami wprowadzenia 
logistyki produkcji do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu logistyki produkcji, pracuje w 
zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i zakres logistyki produkcji 1 
2. Procesy przepływu materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych w procesach 
produkcyjnych 

2 

3. Planowanie i sterowanie przepływami fizycznymi 2 
4. Zarządzanie zapasami produkcji w toku. Koncepcja punktu rozdziału. 2 
5 .Nowoczesne metody sterowania przepływami 4 
6. Koncepcja lean management (narzędzia Lean Basic) 2 

 

7. Komputerowe wspomaganie logistyki produkcji 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Wprowadzenie do logistyki produkcji 1 
2. Planowanie produkcji. Prognozy popytu a plan produkcyjny. Strategie produkcji. 4 
3. Sterowanie przepływami fizycznymi oraz zapasami w produkcji. Koncepcja punktu 
rozdziału. 

2 

4. Systemy produkcji - JiT, Kanban, OPT 2 
5. Systemy produkcji – Toyota Production System, Lean production 4 

 

6. Informacja i informatyka w logistyce produkcji. 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład - prezentacja multimedialna 
Ćwiczenia - zadania, case-study, praca w grupach, dyskusje 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie  pisemne obejmujące tematykę wykładów i ćwiczeń, pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case 
study.  
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć(rozwiązywane zadań, czytanie 
literatury itp.), Praca na platformie moodle 

60 

SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Fertsch M.: "Logistyka produkcji", Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2003 
Liker J. K.: "Droga Toyoty", Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005 
Brzeziński M.: "Organizacja i strerowanie produkcją"' Placet, Warszawa 2002 
C. Bozarth, R. B. Handfield: „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw”, Helion, Gliwice 2007; 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Ficoń K.: "Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie", Impuls PC, Gdynia 2001 
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: "Logistyka w przedsiębiorstwie", PWE, Warszawa 1999 
Krawczyk S.: "Zarządzanie procesami logistycznymi", PWE, Warszawa 2001 
Jasiński Z: "Podstawy zarządzania operacyjnego", Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 
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Podstawy normalizacji jakości – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Podstawy normalizacji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i Organiz acji 
Telekomunikacji 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść  

Rok / Semestr II/ 4 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Agnieszka Budziewicz-Gu źlecka (agnieszka.budziewicz@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teori ą i praktyk ą z zakresu zarz ądzania jako ścią oraz normalizacji jako ści.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zarz ądzania. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student po uko ńczeniu zaj ęć zna ogólne zało żeniami teoretycznej koncepcji zarz ądzania 
jako ścią, w tym reguł filozofii TQM, przegl ąd pogl ądów na temat zarz ądzania jako ścią oraz zna rozwi ązania 
stosowane w wybranych przedsi ębiorstwach krajowych i zagranicznych, zarówno produ ktowych, jak i 
usługowych. Student ma wiedz ę dotycz ącą normalizacji jako ści i certyfikacji systemów zarz ądzania jako ścią, 
między innymi zna podstawowe zasady audytów. 
W zakresie umiej ętności student potrafi wykorzysta ć metody i techniki zarz ądzania jako ścią. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akcept uje konieczno ść zwracania uwagi na jako ść produktów i 
usług i zdaje sobie spraw ę z konieczno ści normalizacji jako ści.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Teoretyczne podstawy zarządzania jakością (jakość jako kategoria ekonomiczna, przegląd 
terminologii dotyczącej zarządzania jakością, filozofia TQM, przegląd koncepcji teoretycznych 
zarządzania jakością - Deming, Juran, Crosby, Ishikawa i inni). 

2 

2. Kompleksowe zarządzanie jakością (system jakości, spirala jakości, polityka 
jakości,  koszty jakości, satysfakcja konsumentów, dokumentacja systemu jakości, 
normalizacja i normy ISO serii 9000, nagrody jakości). 

2 

3. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (projektowanie i wprowadzanie systemu, ocena i 
certyfikacja, zapewnienie i sterowanie jakością). 

2 

4. Instrumenty, narzędzia i techniki zarządzania jakością. 2 
5. Normy dotyczące sytemów zarządzania.  2 
6. Proces opracowania i wdrożenia systemu zarządzania opartego na normach ISO. 
Zagadnienia implementacji reguł zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych i 
usługowych (case study). 

3 

 

7 Audity jakości. 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań otwartych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Sokołowicz W., Srzednicki A.: ISO system zarządzania jakością. Wyd. Beck, Warszawa 2004 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Menedżer jakości. Praca zb. Pod red. J. Bagińskiego. Wyd. PW, Warszawa 2000 
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2. J. Kowalczyk: Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość ISO 9001 - TQM, Wyd. CeDeWu,, 2005 



 124 

Ekologistyka – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Ekologistyka 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii Społeczno- Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 
Kierunek : Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok II / Semestr 4  
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopania  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15  - -  
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail): 
Krzysztof Małachowski, krzysztof.malachowski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zrozumienie przez studentów koncepcji ekologistyki. 
Uzyskanie odpowiedniej wiedzy z zakresu udziału logistyki w rozwiązywaniu niektórych zaganień w dziedzinie ochrony i 
kształtowania środowiska naturalnego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw logistyki i ochrony środowiska. 
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk przestrzennych, wykorzystując elementarne 
podstawy teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej. Student potrafi wyjaśnić istotę oraz znaczenie bilansu 
ekologicznego przedsiębiorstwa. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi zanalizować system gospodarki odpadami oraz zna podstawy proekologicznych 
rozwiązań transportowych przedsiębiorstwa.  
W zakresie kompetencji społecznych  student identyfikuje oraz przedstawia związki logistyki z systemami 
proekologicznego zarządzania; rozumienia i stosowania światowych norm i standardów zarządzania środowiskowego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcia i założenia koncepcyjne dotyczące logistyki, ekologii, sozologii. 2 
2. Powiazania logistyki z ochroną i kształtowaniem środowiska. 2 
3. Segregacja i składowanie odpadów, organizacja i technologia przetwarzania 

odpadów. 
1 

4. Aspekty prawno-finansowe ekologistyki. 1 
5. Bilanse ekologiczne w systemach logistycznych. 1 
6. Logistyka usuwania odpadów komunalnych. 2 
7. Projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling. 2 
8. Proekologiczne systemy zarządzania. 2 

 

9. Wybrane zagadnienia z ekologistyki w Unii Europejskiej, głównie dotyczące 
aspektów polityki transportowej. 

2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład, dyskusja, referowanie wybranych zaganień z wymienionej dziedziny. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne. Zaliczenie następuje na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 40 
SUMA 55 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 

 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Korzeń Z., Ekologistyka, Poznań 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Zeszyty Naukowe US "Problemy transportu i logistyki" (artykuły tematyczne). 
Kompedium wiedzy o logistyce (red. E. Gołembska), Warszawa 1999.  
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Ekologistyka – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Ekologistyka 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Historii Społeczno- Ekonomicznej i 
Gospodarki Przestrzennej 
Kierunek : Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok 2 / Semestr 4  
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12  - -  
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail): 
Krzysztof Małachowski, krzysztof.malachowski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zrozumienie przez studentów koncepcji ekologistyki. 
Uzyskanie odpowiedniej wiedzy z zakresu udziału logistyki w rozwiązywaniu niektórych zaganień w dziedzinie ochrony i 
kształtowania środowiska naturalnego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw logistyki i ochrony środowiska. 
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk przestrzennych, wykorzystując elementarne 
podstawy teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej. Student potrafi wyjaśnić istotę oraz znaczenie bilansu 
ekologicznego przedsiębiorstwa. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi zanalizować system gospodarki odpadami oraz zna podstawy proekologicznych 
rozwiązań transportowych przedsiębiorstwa.  
W zakresie kompetencji społecznych  student identyfikuje oraz przedstawia związki logistyki z systemami 
proekologicznego zarządzania; rozumienia i stosowania światowych norm i standardów zarządzania środowiskowego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcia i założenia koncepcyjne dotyczące logistyki, ekologii, sozologii. 1 
2. Powiazania logistyki z ochroną i kształtowaniem środowiska. 2 
3. Segregacja i składowanie odpadów, organizacja i technologia przetwarzania 

odpadów. 
1 

4. Aspekty prawno-finansowe ekologistyki. 1 
5. Bilanse ekologiczne w systemach logistycznych. 1 
6. Logistyka usuwania odpadów komunalnych. 2 
7. Projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling. 1 
8. Proekologiczne systemy zarządzania. 2 

 

9. Wybrane zagadnienia z ekologistyki w Unii Europejskiej, głównie dotyczące 
aspektów polityki transportowej. 

1 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład, dyskusja, referowanie wybranych zaganie ń z wymienionej dziedziny.  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne. Zaliczenie następuje na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do zajęć 48 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
Korzeń Z., Ekologistyka, Poznań 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Zeszyty Naukowe US "Problemy transportu i logistyki" (artykuły tematyczne). 
Kompedium wiedzy o logistyce (red. E. Gołembska), Warszawa 1999.  
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Języki obce 
 
Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI A1 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
                  
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

                  

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek  
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie do rozumienia i stosowania potocznych wyrażeń i prostych wypowiedzi dotyczących 
konkretnych potrzeb życia codziennego, miejsca zamieszkania, znanych ludzi i posiadanych rzeczy oraz 
wykształcenie umiejętności przedstawiania się i prowadzenia bardzo prostej rozmowy 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje materiał gramatyczny w zakresie części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, 
przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek), podstawowych zagadnień składni i materiał leksykalny obejmujący 
następujące zagadnienia: dane personalne, rodzina, mieszkanie, nauka, praca, zawieranie znajomości, czas 
wolny, podróże, zdrowie, zakupy.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„New Headway” elementary – Oxford 
„English File”I – Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
„Enterprise” beginner – Express Publishing 
„Inside Out” elementary - Macmillan 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI – poziom A2 
 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   

2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-
narne 

1,2,3 
   

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A1) 
Cele przedmiotu: 
Rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, 
porozumiewanie się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, bezpośrednia wymiana zdań na 
tematy znane i typowe, pisanie krótkich tekstów na temat codziennych spraw własnego otoczenia, opisów 
obecnych i przeszłych wydarzeń oraz prostych listów prywatnych. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje materiał gramatyczny umożliwiający opis obecnych, przeszłych i przyszłych wydarzeń 
(podstawowe czasy gramatyczne, strona czynna i bierna) oraz materiał leksykalny umożliwiający 
funkcjonowanie w prostych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych, jak również sytuacjach związanych z 
uczelnią i pracą (rozumienie prostych ogłoszeń, pisanie CV i listu motywacyjnego)..  
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„New Headway” pre-intermediate – Oxford 
„English File” II – Oxford 
„Enterprise” elementary i pre-intermediate – Express Publishing 
“Inside Out” pre-intermediate – Macmillan 
“Lifelines” pre-intermediate – Oxford 
“Market Leader” pre-intermediate – Longman 
Literatura uzupełniająca: 
“First Insights into Business” – Longman 
”In Company” pre-intermediate Macmillan 
 “Newsweek” 
“Economist” 
“Financial Times” 
“BBC news - internet 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B1  
 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   

2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-narne 1,2,3 
   

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: 
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A2) 
Cele przedmiotu: 
Rozumienie głównych wątków standartowych wypowiedzi, które dotyczą spraw i zdarzeń typowych dla pracy, 
szkoły, czasu wolnego. Tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi ustnych lub pisemnych na tematy znane bądź 
będące przedmiotem zainteresowania. Opisywanie doświadczeń, zdarzeń i zamierzeń wraz z krótkim 
wyjaśnieniem lub uzasadnieniem 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego 
tematykę codzienną i zagadnienia związane z funkcjonowaniem w codziennym świecie. W zakresie tematyki 
zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne: podstawowe pojęcia ekonomiczne i polityczne, 
tradycje kulturowe poszczególnych narodów, zagadnienia związane ze współpracą i tolerancją, historię 
powstania i najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„In Company” – intermediate – Macmillan 
„New Insights into Business” – Longman 
„Market Leader” intermediate – Longman 
“International Express” intermediate – Oxford 
“Inside Out” intermediate - Macmillan 
„Business and Commerce” – Oxford 
“English File” intermediate - Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
„Newsweek” 
„Economist” 
„Independent” 
 „Time” 
Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI - poziom B2 
 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy angielski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: 
mgr A. Borkowski, mgr A. Grzebieluch, mgr E. Jodłowska, mgr D. Malinowska-Bartków, mgr M. Mikołajczyk, 
mgr S. Nupryjonek, mgr A. Obojska, mgr D. Stolarek 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B1) 
Cele przedmiotu: 
Rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne  i abstrakcyjne, 
łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności. Porozumiewanie się z rodzimym 
użytkownikiem języka, formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych w szerokim zakresie 
tematów. Formułowanie przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, a także wyjaśnianie 
swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Program obejmuje powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego 
tematykę i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie. W zakresie tematyki 
zawodowej przewiduje się następujące zakresy tematyczne: globalizacja, różnice kulturowe w biznesie, 
negocjacje, etyka, media.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„In Company” – intermediate – Macmillan 
„New Insights into Business” – Longman 
„Market Leader” intermediate – Longman 
“International Express” intermediate – Oxford 
“Inside Out” intermediate - Macmillan 
„Business and Commerce” – Oxford 
“English File” intermediate - Oxford 
Literatura uzupełniająca: 
„Newsweek” 
„Economist” 
„Independent” 
 „Time” 
Materiały z Internetu i telewizji (CNN, BBC, Sky News) 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom A  

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do porozumiewania się w zakresie prostych sytuacji dnia codziennego, rozumienia i 
czytania krótkich, prostych tekstów, pisania krótkiej notatki, wypełnienia formularza zawierającego dane 
osobowe, stawianie pytań i udzielania odpowiedzi, wyrażenia w prostych zdaniach swoich upodobań 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wyjaśnienie różnic między fonetyką a pisownią, wprowadzenie podstawowego materiału leksykalnego 
obejmującego następującą tematykę: przedstawianie się, zawieranie znajomości, umawianie się na spotkanie, 
podawanie godziny, daty, czas wolny, posiłki, zakupy, zdrowie, rozkład dnia. 
 Wprowadzenie materiału gramatycznego:  
 - rodzaje i ich tworzenie 
 - rodzajniki nieokreślone, określone i cząstkowe 
 - liczebniki 
 - zaimki osobowe akcentowane 
 - grupy koniugacyjne, czasowniki regularne i nieregularne, czasowniki zwrotne w 
 czasie présent, passé composé, futur proche 
 - tryb rozkazujący 
 - negacja, różne rodzaje przeczeń 
 - tworzenie pytań 
 - zaimki wskazujące przymiotne, dzierżawcze i dopełnieniowe 
 - przymiotniki – tworzenie rodzaju żeńskiego, ich miejsce w zdaniu 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
Sans Frontières I, Panorama I, Café Crème I, Le français à grande vitesse I 
Literatura uzupełniająca: 
Tempo I, Champion I, Campus I, Vocabulaire – entraînez-vous 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom B  

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Powtórzenie, utrwalenie oraz uzupełnienie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego 
tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. bank, 
hotel, dworzec, wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim, multimedia.  
Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z życiem zawodowym : szukanie pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna, curriculum vitae, list motywacyjny, struktura przedsiębiorstwa, warunki pracy, rozmowa przez 
telefon, reklama. 
Materiał gramatyczny :  

- czasy :passé récent, imparfait, plus-que-parfait, futur simple 
- tryb conditionnel i zdania warunkowe 
- mowa zależna  
- zaimki względne 
- gérondif 
- zgodność czasów w mowie zależnej 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
Le français à grande vitesse I 
Café Crème 
Le français de l’entreprise 
Carte de visite – français des relations professionnelles 
Dictionnaire d’économie 
Point par Point – Exercices de grammaire. I, II 
Démarches quotidiennes 
Literatura uzupełniająca: 
Aktualne teksty z internetu 
Czasopisma: Express, Le Figaro, Ca m’interesse  
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK FRANCUSKI – poziom C  

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy francuski/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr A. Dymel 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania u zagranicznych pracodawców w Polsce lub w firmach 
polskich utrzymujących kontakty z partnerami zagranicznymi albo w przedsiębiorstwach działających poza 
granicami kraju w języku francuskim, jak również do korzystania z literatury fachowej. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Powtórzenie, utrwalenie oraz uzupełnienie struktur gramatycznych i materiału leksykalnego obejmującego 
tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. bank, 
hotel, dworzec, wskazywanie i pytanie o drogę w budynku i poza nim, multimedia.  
Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z życiem zawodowym : szukanie pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna, curriculum vitae, list motywacyjny, struktura przedsiębiorstwa, warunki pracy, rozmowa przez 
telefon, reklama. 
Materiał gramatyczny :  

- czasy :passé récent, imparfait, plus-que-parfait, futur simple 
- tryb conditionnel i zdania warunkowe 
- mowa zależna  
- zaimki względne 
- gérondif 
- zgodność czasów w mowie zależnej 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
Carte de visite – Français des relations professionnelles 
Le français de l’entreprise 
Dictionnaire de l’entreprise 
Dictionnaire de gestion 
Démarches quotidiennes 
Point par Point – exercices de grammaire 
Literatura uzupełniająca: 
Materiały internetowe i prasa fachowa  
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom A 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-narne 1,2,3 
   

łącznie 
10 

obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadzący przedmiot:  
mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Rozwinięcie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie efektywnego komunikowania zamierzonych 
treści i intencji w sytuacjach życia codziennego oraz sytuacjach związanych z wykonywaniem przyszłego 
zawodu, a także przygotowanie do samodzielnej pracy nad pogłębianiem znajomości języka niemieckiego.. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zagadnienia gramatycznie niezbędne do realizacji materiału leksykalnego obejmującego tematykę codzienną i 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem we współczesnym świecie np. zachowanie się w typowych sytuacjach 
(podróże, dworzec, lotnisko, hotel, restauracja, bank) rekreacja, multimedia, udzielanie i uzyskiwanie informacji 
(telefonowanie).  
w zakresie problematyki zawodowej:  

- podstawowe pojęcia ekonomiczne, wybrane problemy rynku, zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa, turystyka, telekomunikacja, korespondencja handlowa - typowe pisma, dokumenty 
związane z ubieganiem się o pracę. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Themen” 1, 2 - M. Hueber Verlag  
„Wirtschaftsdeutsch Für Anfäger” - E. Klett Verlag  
S. Bęza: „Deutsch Im Büro”  
Literatura uzupełniająca: 
„Markt”,  
„Focus”,  
„Deutschland” 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom B 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. Możliwość 
zdawania egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Rozumienie ze słuchu: student rozumie większość audycji radiowych i telewizyjnych programów 
informacyjnych, a także podstawowe myśli wyrażone w sytuacjach życia codziennego, jak i zawodowego. 
Studiujący kierunki ekonomiczne rozumieją dość dobrze i dobrze odtwarzane z kasety dialogi osób 
uczestniczących w życiu zawodowym, nagrane w naturalnych warunkach. 
Rozumienie tekstu czytanego: student rozumie teksty o tematyce ogólnej i zawodowej. Rozróżnia styl pisania 
(pismo handlowe, prywatny list, podanie). Czyta z pomocą i bez pomocy nauczyciela artykuły w prasie 
fachowej. 
Mówienie: Student radzi sobie w większości sytuacji, umie wyrazić własne zdanie. Prowadzi dialogi bez 
przygotowania. Ma opanowane słownictwo dotyczące zainteresowań, podróży, studiów, spraw codziennych. 
Radzi sobie także dobrze w takich sytuacjach życia zawodowego, jak: rozmowa na temat praktyk, przyszłej czy 
też obecnej pracy, telefonowanie, obsługa prostych urządzeń, prezentacja firmy, opis drogi, poruszanie się 
wewnątrz budynku, przedstawienie planu pracy (terminy spotkań, podróż służbowa, rezerwacja hotelu), 
rozmowa kwalifikacyjna, elementy negocjacji. Stosuje poprawnie zwroty i struktury związane z sytuacjami 
komunikacyjnymi. W sytuacji życia zawodowego potrafi on w prosty sposób opowiedzieć o swoich wrażeniach, 
np. nastawieniu do pracy i uzasadnić swoje zdanie.  
Pisanie: student umie napisać list, podanie, życiorys, list motywacyjny, ogłoszenie do gazety. Potrafi opisać 
swoje przeżycia, wrażenia i przemyślenia, uzasadniając swoje zdanie. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Unternehmen Deutsch”, 
„Wirtschaftsdeutsch von A bis Z” 
„Deutsch im Büro“, 
„Dialog Beruf“ Teil I i Teil II, 
„Moderne deutsche Handelskorrespondenz“, 
„Wirtschaftsgesprache 
Literatura uzupełniająca: 
Prasa codzienna i ekonomiczna ( „Markt”, „Deutschland”,itp.) 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI – poziom C 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy niemiecki/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr H. Karaśkiewicz, mgr A. Szandrowska, mgr K. Świstelnicka 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie Studentów, późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w jęz. niemieckim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Przygotowywanie studentów do zdawania egzaminu Prüfung Wirtschaftsdeutsch. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Studenci mają posługiwać się językiem w sposób kompetentny praktycznie w każdej sferze życia. W zakresie 
życia zawodowego mają porozumiewać się swobodnie, adekwatnie do wymagań sytuacji, używając dość 
skomplikowanych struktur gramatycznych. Dużą wagę przywiązuje się do nauki prezentacji (prezentacja 
produktu, firmy) i prowadzenia korespondencji handlowej oraz swobodnej analizy danych ekonomicznych, 
wykresów itp. 
Studenci czytają również teksty z fachowej prasy ekonomicznej, dyskutują na zadany temat i wyrażają własne 
zdanie. Rozszerzają zakres kompetencji językowej, słuchając z kaset bardziej skomplikowanych wypowiedzi, 
nagranych w naturalnych warunkach. Rozumieją programy informacyjne w radiu i telewizji. Główne 
zagadnienia to: rynek, poszukiwanie partnerów handlowych, korespondencja handlowa, targi, zwiększanie 
sprzedaży, zarządzanie personelem, poszukiwanie pracy za granicą, Unia Europejska. 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Marktchance” Mittelstufe I 
„Marktchance” Mittelstufe II 
„Wirtschaft auf Deutsch“ 
„Deutsch im Büro“ 
„Bewerben, Vorstellen, Tests bestehen“ 
„Präsentieren und Verhandeln“ 
Literatura uzupełniająca: 
Prasa codzienna i ekonomiczna („ Markt” , „Handelsblatt”, „Die Woche”, „Effekt”, inne) 
Oryginalne materiały, np. prospekty, reklamówki, pisma handlowe itp. 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek:  Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom A 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
Brak 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do rozumienia prostych zdań dotyczących rodziny i bliskiego otoczenia, właściwego 
odbioru sensu zdań o określonej intonacji, czytania tekstów zawierających znane wyrazy, poprawnego 
przepisywania krótkich tekstów drukowanych, napisania krótkiej notatki, wypełnienia formularza zawierającego 
dane osobowe, stawiania prostych pytań i udzielania odpowiedzi, prowadzenia rozmowy budując proste zdania 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wprowadzenie alfabetu oraz zdobycie umiejętności czytania tekstu drukowanego i pisania odręcznego, 
zachowując normy kaligraficznego pisania liter i ich łączenia. 
Wprowadzenie materiału leksykalnego obejmującego następującą tematykę: zawieranie znajomości, rodzina, 
mieszkanie, nauka, czas wolny, dane personalne, określanie czasu, zakupy, posiłki, poczta, zdrowie, sport, 
turystyka i podróże.  

- Wprowadzenie materiału gramatycznego w podstawowym zakresie: części mowy (rzeczownik, 
przymiotnik, zaimek liczebnik, przysłówek, przyimek) oraz podstawowe wiadomości w zakresie 
składni 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Russkij jazyk po-nowomu” 1, 2 – W. Gorczyca, B. Lipska 
„Kak dieła?” 1,2,3 – H. Granatowska, I. Danecka 
„Russkij jazyk” – J. Zaniewski, A. stelmaszuk, S. Bożenko 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
„Wymowa i intonacja rosyjska” J. Henzel, E. Szędzielorz 
Literatura uzupełniająca: 
Sputnik 
Jewropa 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom B 

 
Rok Semestr Rodzaj zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (A) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi w języku rosyjskim, jak również do korzystania z literatury fachowej w tym języku. 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Pierwszy semestr – okres wyrównawczy – powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału 
leksykalnego obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie, np. zachowanie się w typowych sytuacjach (podróże, dworzec, lotnisko, hotel, 
restauracja, bank), rekreacja, styl życia, różnice w zachowaniach kulturowych, środki multimedialne, 
umiejętność uzyskiwania i udzielania informacji. 
 W zakresie problematyki zawodowej: podstawowe pojęcia ekonomiczne, struktura przedsiębiorstw, style 
zarządzania, wybrane problemy rynku, prawa i mechanizmy rynkowe, handel, marketing, reklama, bankowość, 
ubezpieczenia, podatki, spedycja, zagadnienia celne, transport, komunikacja, telekomunikacja, negocjacje, 
korespondencja handlowa (typowe pisma, dokumenty związane z ubieganiem się o pracę). 
Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Biznies-kontakt” 1,2 – N. Bondar, S. Chwatow 
„Biznesmeni mówią po rosyjsku” – L. Fast, M. Zwolińska 
„Materiały do nauki języka rosyjskiego na kierunkach ekonomicznych” – M. Kowalska, H. Stelmach 
„Kommierczeskaja korrespondencija” – I. Kienzler 
„Rosyjska korespondencja handlowa” – L. Świrzepo 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
Literatura uzupełniająca: 
Argumienty i fakty 
Sputnik 
Jewropa 
Ekonomiczieskaja gazieta 
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Jednostka organizacyjna US: 
Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych  

Kierunek: Zarządzanie 
Specjalność: wszystkie 
Poziom studiów: I stopień  

Kod przedmiotu 
09.3VI229.K0022 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ROSYJSKI – poziom C 

 
Rok Semestr 

Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Typ przedmiotu Język nauczania 

2,3,4,5 CW 30/sem. stacjonarne 1,2,3 
   
2,3,4,5 CW 18/sem. niestacjo-

narne 
1,2,3 

   

łącznie 
10 

obowiązkowy rosyjski/polski 

 
Prowadzący przedmiot: mgr M. Błaszkowska, mgr B. Kurowska 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość języka z poziomu poprzedniego (B) 
Cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów – późniejszych pracobiorców i pracodawców do sprawnego funkcjonowania w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Polsce lub w firmach polskich utrzymujących kontakty z partnerami 
zagranicznymi albo w przedsiębiorstwach działających poza granicami kraju w języku rosyjskim, jak również do 
korzystania z literatury fachowej, a także wydawania własnych publikacji w tym języku 
Metody dydaktyczne: 
Konserwatoria, nauczanie przy pomocy sprzętu audio-wizualnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Pierwszy semestr – okres wyrównawczy – powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych i materiału 
leksykalnego obejmującego tematykę życia codziennego i zagadnienia związane z funkcjonowaniem we 
współczesnym świecie, np. zachowanie się w typowych sytuacjach (podróże, hotele, restauracje, banki), 
rekreacja, kultura danego kraju, kontakty międzyludzkie, media, uzyskiwanie i udzielanie informacji. 
-  W zakresie problematyki zawodowej: pojęcia ekonomiczne, struktura przedsiębiorstw, zarządzanie, rynek i 

jego problemy, terminy prawnicze, handel, marketing, reklama, finanse i bankowość, podatki, ubezpieczenia, 
spedycja, zagadnienia celne, transport, komunikacja i telekomunikacja, negocjacje, korespondencja handlowa 
(nietypowe pisma i dokumenty służbowe) 

Forma i warunki zaliczenia: 
Testy językowe odpowiadające wymogom dla danego poziomu kształcenia 
Literatura podstawowa: 
„Biznies-kontakt” 1, 2 – N. Bondar, S. Chwatow 
„Biznesmeni mówią po rosyjsku” – L. Fast, M. Zwolińska 
„Materiały do nauki języka rosyjskiego na kierunkach ekonomicznych” – M. Kowalska, H. Stelmach 
„Kommierczeskaja korrespondencija” – I. Kienzler 
„Rosyjska korespondencja handlowa” – L. Świrzepo 
„Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego” – S. Szadyko 
Literatura uzupełniająca: 
Argumienty i fakty 
Sputnik 
Jewropa 
Ekonomiczieskaja gazieta 
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Prognozowanie i symulacje – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
KATEDRA METOD ILO ŚCIOWYCH 
Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr R.Czy życki Rafal.Czyzycki@wzieu.pl ; dr M.Hundert Marcin.Hundert@wzieu.pl ; dr R.Klóska 
Rafal.Kloska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z aparatem statystyczno-ekonom etrycznym  jako podstawowym narz ędziem 
prognozowania procesów logistycznych 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy matematyki i statystyki opisowej  

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi opisać charakter wzajemnego oddziaływania na siebie zjawisk ekonomicznych na 
podstawie oszacowanego modelu ekonometrycznego. 
W zakresie umiej ętności student  jest w stanie w sposób właściwy wybrać  zmienne objaśniających określone zjawiska 
ekonomiczne oraz posiada umiejętności budowy, weryfikowania i wykorzystywania modeli w prognozowaniu. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na podstawie 
przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu ekonometrycznego 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Modele regresji wielorakiej 5 
2. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych.   5 

 

3. Modelowanie i prognozowanie zmiennych jakościowych. 5 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Model ekonometryczny i ocena jego  jakości  5 
2. Mierniki oceny jakości prognoz ekonometrycznych 5 

 

3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych 5 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne 
Egzamin pisemny 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 70 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
R. Czyżycki, R. Klóska: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach 
R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z prognozowani 
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Prognozowanie i symulacje – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE Kod przedm iotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: KATEDRA METOD ILO ŚCIOWYCH 

Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów I stopnia niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr R.Czy życki Rafal.Czyzycki@wzieu.pl ; dr M.Hundert Marcin.Hundert@wzieu.pl ; dr R.Klóska 
Rafal.Kloska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z aparatem statystyczno-ekonom etrycznym  jako podstawowym narz ędziem 
prognozowania procesów logistycznych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy matematyki i statystyki opisowej  

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi opisać charakter wzajemnego oddziaływania na siebie zjawisk ekonomicznych na 
podstawie oszacowanego modelu ekonometrycznego. 
W zakresie umiej ętności student  jest w stanie w sposób właściwy wybrać  zmienne objaśniających określone zjawiska 
ekonomiczne oraz posiada umiejętności budowy, weryfikowania i wykorzystywania modeli w prognozowaniu. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na podstawie 
przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu ekonometrycznego 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Modele regresji wielorakiej 3 
2. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych.   3 

 

3. Modelowanie i prognozowanie zmiennych jakościowych. 3 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Model ekonometryczny i ocena jego  jakości  3 
2. Mierniki oceny jakości prognoz ekonometrycznych 3 

 

3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych 3 
Suma - 9 
prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań  

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne 
Egzamin pisemny 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 82 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
R. Czyżycki, R. Klóska: Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach 
R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z prognozowani 
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Zarządzanie informacją w procesach logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie informacj ą w procesach logistycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Joanna Drobiazgiewicz ( joanna.drobiazgiewicz@wzieu.pl ), Dr Wiesław Maziarz (wiesław.maziarz@wzieu.pl),  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami d otycz ącymi istoty i roli informacji oraz jej gromadzenia,  
przetwarzania i wykorzystania w procesach logistycz nych. Przyswojenie wiedzy z zakresu  funkcjonowania 
systemów informacyjnych i informatycznych w działal ności logistycznej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu logistyki oraz zarz ądzania i organizacji przedsi ębiorstwa 

 Efekty kształcenia    
Student definiuje pojecie informacji, okre śla jej rodzaje oraz atrybuty jako ści, identyfikuje potrzeby informacyjne 
w łańcuchu logistycznym, potrafi wskaza ć na bariery sprawnego funkcjonowania systemu inform acyjnego a tak że 
na mo żliwo ści jego poprawy. Student potrafi okre ślić rodzaje systemów informatycznych wspomagaj ących 
zarządzanie logistyk ą. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie informacji oraz komunikacji w przedsiębiorstwie. 2 
2. Pojęcie i rola systemów informacyjnych 2 
3 Przepływy informacyjne w aspekcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych 2 

4. System informacji logistycznej 2 
5.. Przesłanki zastosowania informatyki w logistyce 2 

 

6. Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne wspomagające zarządzanie logistyką 5 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rodzaje  informacji oraz jej atrybuty jakości 4 
2. Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz źródła informacji logistycznej 4 
3. Informacja strategiczna w działalności operatorów branży TSL   4 
4. Przepływy informacyjne w aspekcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych 4 
5 Mierniki procesów logistycznych dla poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw 4 
6. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyka 5 

 

7. Efekty wdrażania informatyki w logistyce 5 
Suma   30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady przy pomocy prezentacji multimedialnych i analiza przypadków z dyskusją 

Forma i warunki zaliczenia  
kolokwium pisemne oraz wykonanie pracy zaliczeniowej 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 25 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. J.Ober: Informacja i komunikacja w zarz ądzaniu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007 
2. J.Coyle, E.Bardi, C.Longley: Zarz ądzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002 
3. J.Majewski: Informatyka dla logistyki, Bibliotek a Logistyka, Pozna ń 2006 
4. .J.Twaróg: Mierniki i wska źniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Pozna ń 2003  

        CZASOPISMA: 
         Logistyka 
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Zarządzanie informacją w procesach logistycznych – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie informacj ą w procesach logistycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść transport mi ędzynarodowy  

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów I stopnia zaoczne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Joanna Drobiazgiewicz ( joanna.drobiazgiewicz@wzieu.pl ), Dr Wiesław Maziarz (wiesław.maziarz@wzieu.pl),  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami d otycz ącymi istoty i roli informacji oraz jej gromadzenia,  
przetwarzania i wykorzystania w procesach logistycz nych. Przyswojenie wiedzy z zakresu  funkcjonowania 
systemów informacyjnych i informatycznych w działal ności logistycznej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza z zakresu logistyki oraz zarz ądzania i organizacji przedsi ębiorstwa 
 
 Efekty kształcenia    
Student definiuje pojecie informacji, okre śla jej rodzaje oraz atrybuty jako ści, identyfikuje potrzeby informacyjne 
w łańcuchu logistycznym, potrafi wskaza ć na bariery sprawnego funkcjonowania systemu inform acyjnego a tak że 
na mo żliwo ści jego poprawy. Student potrafi okre ślić rodzaje systemów informatycznych wspomagaj ących 
zarządzanie logistyk ą. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie informacji oraz komunikacji w przedsiębiorstwie. 1 
2. Pojęcie i rola systemów informacyjnych 1 
3 Przepływy informacyjne w aspekcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych 1 

4. System informacji logistycznej 2 
5.. Przesłanki zastosowania informatyki w logistyce 1 

 

6. Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne wspomagające zarządzanie logistyką 3 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rodzaje  informacji oraz jej atrybuty jakości 1 
2. Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz źródła informacji logistycznej 3 
3. Informacja strategiczna w działalności operatorów branży TSL   2 
4. Przepływy informacyjne w aspekcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych 2 
5 Mierniki procesów logistycznych dla poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw 3 
6. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyka 4 

 

7. Efekty wdrażania informatyki w logistyce 3 
Suma   18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady przy pomocy prezentacji multimedialnych i analiza przypadków z dyskusją 
 
Forma i warunki zaliczenia  
kolokwium pisemne oraz wykonanie pracy zaliczeniowej 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 23 
SUMA 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. J.Ober: Informacja i komunikacja w zarz ądzaniu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007 
2. J.Coyle, E.Bardi, C.Longley: Zarz ądzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002 
3. J.Majewski: Informatyka dla logistyki, Bibliotek a Logistyka, Pozna ń 2006 
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4. .J.Twaróg: Mierniki i wska źniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Pozna ń 2003  
        CZASOPISMA: 
         Logistyka 
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Polityka transportowa – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Polityka transportowa 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Systemów i Polity ki Transportowej 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów I stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr hab. prof. US El żbieta Załoga elzbieta.zaloga@wzieu.pl  dr Tomasz Kwarci ński Tomasz.kwarcinski@wzieu.pl , 
mgr Zuzanna Kłos zuzanna.klos@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach polskiej, unijnej i  europejskiej polityki transportowej, 
podmiotach kreujących tę politykę transportowa oraz zapoznanie z zasadami i formami oddziaływania regulacyjnego 
państwa na funkcjonowanie rynku usług transportowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu ogólnych problemów teorii transportu,  
zagadnień funkcjonowania transportu, analizy i interpretacji zjawisk transportowych oraz trendów w myśli ekonomicznej 
transportu. Wymagana jest wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej oraz analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk 
i procesów społeczno-gospodarczych 
 Efekty kształcenia    
1. Wiedza 
Student definiuje politykę transportową.  Wymienia oraz opisuje podstawowe elementy ją tworzące morfologię polityki 

transportowej podmiot przedmiot metody narzędzia cele zasady oraz uwarunkowania 
2. Umiej ętności 
Student klasyfikuje determinanty polityki transportowej, wyprowadza wnioski w zakresie wpływu narządzi polityki 

transportowej na rozwój transportu , ocenia oraz przewiduje rozwój infrastruktury transportu oraz systemu 
transportowego, poddaje ocenie oraz krytyce dotychczasowy wpływ polityki transportowej na rozwój transportu  

3. Kompetencje społeczne (postawy) 
Student dyskutuje nad rolą transportu oraz polityki transportowej we współczesnej cywilizacji, możliwą równowagą na 

rynku usług transportowych, celowością i skutecznością wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w 
zakresie transportu, stosowanych w tym zakresie narzędzi. chętnie podejmuje prace w zakresie poszerzania 
wiedzy z zakresu transportu, 

 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Morfologia polityki transportowej  3 
2. Czynniki determinujące politykę transportową 2 
3. Megatrendy i ich oddziaływanie na politykę transportową 2 
4. Wspólna polityka transportowa UE 3 
5. Polityka kształtowania systemu transportowego Polski 2 
6.Monitoring rynku usług transportowych 2 

 

7. Polityka zrównoważonego rozwoju 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe elementy polityki transportowej 2 
2. Istota oraz klasyfikacja uwarunkowań polityki transportowej 2 
3. Współpraca międzynarodowych instytucji w zakresie transportu 3 
4. Istota integracji europejskiej i jej wpływ na transport 2 
5. Zrównoważony rozwój jako wyraz strategii globalnej 2 
6. Problematyka zarządzania infrastrukturą transportu 2 

 

7. Istota Wspólnej Polityki Transportowej UE 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (15h, ćwiczeń (15h) oraz konsultacji (semestralnie 15h). Ćwiczenia mają 
postać prezentacji wizualnej materiału dydaktycznego oraz dyskusji opierającej się  na odpowiedziach na pytania. 
Oceniane jest zaangażowanie w przygotowanie do zajęć oraz aktywność. 
Forma i warunki zaliczenia  
Praca studenta oceniana jest za pomocą egzaminu ustnego. Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium pisemnego 
oraz ocena z aktywności na zajęciach.. 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 40 (15 – wykłady 15 ćwiczenia 10 konsultacje) 
Przygotowanie się do zajęć - zapoznacie się z literatura krajową i 
zagraniczną z zakresie polityki transportowej 

35 h 

SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Polityka transportowa. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski:, Wyd. UG, Gdańsk 2003. 
2. Przewodnik do studiowania polityki transportowej. WNUS, Szczecin 2006. 
3. Biała Księga Komisji Europejskiej. Europejska polityka transportowa  2010. Czas na podjecie decyzji. Wydanie 
polskie, US, Szczecin 2002. 
4. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki, L. Mindur. Wyd. Instytutu 
Technologii Eksploatacji, Warszawa 2007. 
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Polityka transportowa – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Polityka transportowa 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Systemów i Polity ki Transportowej 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów I stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr hab. prof. US El żbieta Załoga elzbieta.zaloga@wzieu.pl  dr Tomasz Kwarci ński Tomasz.kwarcinski@wzieu.pl , 
mgr Zuzanna Kłos zuzanna.klos@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach polskiej, unijnej i  europejskiej polityki transportowej, 
podmiotach kreujących tę politykę transportowa oraz zapoznanie z zasadami i formami oddziaływania regulacyjnego 
państwa na funkcjonowanie rynku usług transportowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu ogólnych problemów teorii transportu,  
zagadnień funkcjonowania transportu, analizy i interpretacji zjawisk transportowych oraz trendów w myśli ekonomicznej 
transportu. Wymagana jest wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej oraz analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk 
i procesów społeczno-gospodarczych 
 Efekty kształcenia    
4. Wiedza 
Student definiuje politykę transportową.  Wymienia oraz opisuje podstawowe elementy ją tworzące morfologię polityki 

transportowej podmiot przedmiot metody narzędzia cele zasady oraz uwarunkowania 
5. Umiej ętności 
Student klasyfikuje determinanty polityki transportowej, wyprowadza wnioski w zakresie wpływu narządzi polityki 

transportowej na rozwój transportu , ocenia oraz przewiduje rozwój infrastruktury transportu oraz systemu 
transportowego, poddaje ocenie oraz krytyce dotychczasowy wpływ polityki transportowej na rozwój transportu  

6. Kompetencje społeczne (postawy) 
Student dyskutuje nad rolą transportu oraz polityki transportowej we współczesnej cywilizacji, możliwą równowagą na 

rynku usług transportowych, celowością i skutecznością wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w 
zakresie transportu, stosowanych w tym zakresie narzędzi. chętnie podejmuje prace w zakresie poszerzania 
wiedzy z zakresu transportu, 

 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 

1. Morfologia polityki transportowej  2 
2. Czynniki determinujące politykę transportową 2 
3. Megatrendy i ich oddziaływanie na politykę transportową 2 

 

4. Polityka zrównoważonego rozwoju 3 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Istota oraz klasyfikacja uwarunkowań polityki transportowej 2 
2. Współpraca międzynarodowych instytucji w zakresie transportu 2 
3. Istota integracji europejskiej i jej wpływ na transport 2 

 

4. Problematyka zarządzania infrastrukturą transportu 3 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (9h), ćwiczeń (9h) oraz konsultacji (semestralnie 10h. Ćwiczenia mają 
postać prezentacji wizualnej materiału dydaktycznego oraz dyskusji opierającej się  na odpowiedziach na pytania. 
Oceniane jest zaangażowanie w przygotowanie do zajęć oraz aktywność.) 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Praca studenta oceniana jest za pomocą egzaminu ustnego. Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium pisemnego 
oraz ocena z aktywności na zajęciach.. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 28 (9 – wykłady 9 ćwiczenia 10 konsultacje) 
Przygotowanie się do laboratorium  
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Przygotowanie się do zajęć - zapoznacie się z literatura krajową i 
zagraniczną z zakresie polityki transportowej 

50 h 

SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Polityka transportowa. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski:, Wyd. UG, Gdańsk 2003. 
2. Przewodnik do studiowania polityki transportowej. WNUS, Szczecin 2006. 
3. Biała Księga Komisji Europejskiej. Europejska polityka transportowa  2010. Czas na podjecie decyzji. Wydanie 
polskie, US, Szczecin 2002. 
4. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Red. B. Liberadzki, L. Mindur. Wyd. Instytutu 
Technologii Eksploatacji, Warszawa 2007. 
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Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu samochodowego – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Techniczno – ekonomiczne aspekty transportu drogowe go 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Arkadiusz Drewnowski, arkadiusz.drewnowski@wzieu. pl 
mgr Agnieszka Wysocka, agnieszka.wysocka@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z wiązanymi z technologi ą transportu drogowego. 
Przedstawienie podstawowych uwarunkowa ń i mechanizmów funkcjonowania przedsi ębiorstw transportu 
samochodowego oraz czynników warunkuj ących ekonomiczne wyniki ich działania. Analiza prak tycznych 
zagadnie ń funkcjonowania sektora. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuacj ę zagadnie ń poruszanych na ekonomice transportu. Wymagana jest  także wiedza z 
zakresu mikroekonomii dotycz ąca koncentracji, dekoncentracji produkcji, korzy ści i kosztów skali, analizy 
przyczynowo – skutkowej zjawisk i procesów społeczn o-gospodarczych, problematyki kosztów oraz ogólnych  
zagadnie ń z przedmiotu ekonomika przedsi ębiorstwa. 
 Efekty kształcenia    
Student orientuje si ę w podstawowych zagadnieniach technologicznych doty czących transportu drogowego. 
Student prawidłowo definiuje i charakteryzuje sektor  transportu samochodowego. Student orientuje si ę w 
zasadach gospodarowania czynnikami produkcji w prze dsiębiorstwach transportu samochodowego. Student 
potrafi zidentyfikowa ć i scharakteryzowa ć bariery rozwoju transportu samochodowego w tym pro blematyk ę 
kosztów zewn ętrznych zwi ązanych z funkcjonowaniem tej gał ęzi transportu. Student orientuje si ę w problematyce 
kosztów oraz kształtowania cen usług w przedsi ębiorstwach transportu samochodowego. Student orientu je się w 
sytuacji w zakresie organizacji, funkcjonowania i k ierunków rozwoju runku usług transportu samochodowe go. 
Student orientuje si ę w zakresie polityki transportowej oraz regulacji p rawnych  w odniesieniu do sektora 
transportu samochodowego oraz potrafi wskaza ć i przeanalizowa ć dalsze kierunki i perspektywy rozwoju 
transportu samochodowego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe informacje o infrastrukturze drogowej 3 
2. Technologie przewozów osób i ładunków w transporcie samochodowym 2 
3. Rozwój systemów transportu samochodowego 3 
4. Charakterystyka i znaczenie transportu samochodowego we współczesnym świecie 2 
5. Polityka transportowa w odniesieniu do transportu samochodowego 2 
6. Polskie i unijne regulacje prawne dotyczące transportu samochodowego 2 
7. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce i Unii 
Europejskiej 

3 

8. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji oraz czynnikiem ludzkim w 
przedsiębiorstwach transportu samochodowego 

3 

9. Koszty, ceny i rentowność w przedsiębiorstwach transportu samochodowego 2 
10. Bariery funkcjonowania i rozwoju transportu samochodowego 3 
11. Problematyka kosztów zewnętrznych w transporcie samochodowym 2 

 

12. Kierunki zmian i perspektywy rozwoju transportu samochodowego w Polsce, Unii 
Europejskiej i na świecie 

3 

Suma - 30 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Sektor samochodowy 2 
2. Ustawa o transporcie drogowym, Licencjonowanie 2 
3. Technologia a transport drogowy 1 
4. Środki transportu drogowego jako element oraz wyznacznik technologii przewozu 2 
5. Identyfikacja oraz charakterystyka tradycyjnych technologii transportu drogowego w 

zakresie przewozu osób oraz rzeczy 
2 

6. Czas pracy kierowców 2 

 

7. Technologie multimodalne z udziałem transportu drogowego 1 
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8. Wykorzystanie czynników produkcji w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 2 
9. Proces transportowy i jego elementy 2 
10. Inteligentne systemy zarządzania taborem samochodowym a technologia przewozu 2 
11. Gospodarowanie w  przedsiębiorstwie transportu samochodowego  2 
12. Racjonalność i efektywność działania przedsiębiorstwa transportu samochodowego 2 
13. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w transporcie samochodowym 2 
14. Ceny i koszty w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 2 
15. Problematyka kosztów zewnętrzny  transportu samochodowego 2 

   16.  Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady – prezentacje multimedialne; 
Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, rozwi ązywanie zada ń, prezentacja referatów przez studentów, analiza 
tekstów z dyskusj ą. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń odbywa si ę na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ci ągłej aktywno ści studenta na 
zajęciach. 
Egzamin na koniec semestru odbywa si ę w formie pisemnej (pytania opisowe) i obejmuje wie dzę z wykładu, 
ćwiczeń oraz zalecanej literatury.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykłady, ćwiczenia) 60 
Przygotowanie się do zajęć 10 
Studiowanie literatury 10 
SUMA 70 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 
Bentkowska-Senator K., Kordel Z.: Polski transport samochodowy ładunków. KODEKS Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 
2007. 
Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ, Warszawa 2005 
Łacny J., Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo 
Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. Bydgoszcz-Radom 2009. 
Międzynarodowy transport drogowy. Praca zbiorowa pod red. W. Starowicza. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK, seria: 
Monografie nr 15, Kraków 2006. 
Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy, pojazdy samochodowe, WKiŁ, Warszawa 2004. 
Prochowski L., Żuchowski A.: Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009. 
Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. 
Radom 2008. 
Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. Warszawa 2006  
 
Literatura uzupełniająca: 
Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 
Letkiewicz A.: Gospodarowanie w transporcie. WUG, Gdańsk 2006. 
Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. :PWN, Warszawa 2010. 
Załoga E., Kwarciński T.: Strategie rynkowe w transporcie. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006.  
 
Czasopisma: 
„Spedycja. Transport. Logistyka”, „Przegląd Komunikacyjny”, „Przewoźnik”, „Infrastruktura transportu”, „Logistyka”, 
„TSLbiznes” 
 
 



 150 

Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu samochodowego – 
niestacjonarne 
 
Nazwa przedmiotu:  
Techniczno – ekonomiczne aspekty transportu drogowe go 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 18    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Arkadiusz Drewnowski, arkadiusz.drewnowski@wzieu. pl 
mgr Agnieszka Wysocka, agnieszka.wysocka@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z wiązanymi z technologi ą transportu drogowego. 
Przedstawienie podstawowych uwarunkowa ń i mechanizmów funkcjonowania przedsi ębiorstw transportu 
samochodowego oraz czynników warunkuj ących ekonomiczne wyniki ich działania. Analiza prak tycznych 
zagadnie ń funkcjonowania sektora. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuacj ę zagadnie ń poruszanych na ekonomice transportu. Wymagana jest  także wiedza z 
zakresu mikroekonomii dotycz ąca koncentracji, dekoncentracji produkcji, korzy ści i kosztów skali, analizy 
przyczynowo – skutkowej zjawisk i procesów społeczn o-gospodarczych, problematyki kosztów oraz ogólnych  
zagadnie ń z przedmiotu ekonomika przedsi ębiorstwa. 
 Efekty kształcenia    
Student orientuje si ę w podstawowych zagadnieniach technologicznych doty czących transportu drogowego. 
Student prawidłowo definiuje i charakteryzuje sektor  transportu samochodowego. Student orientuje si ę w 
zasadach gospodarowania czynnikami produkcji w prze dsiębiorstwach transportu samochodowego. Student 
potrafi zidentyfikowa ć i scharakteryzowa ć bariery rozwoju transportu samochodowego w tym pro blematyk ę 
kosztów zewn ętrznych zwi ązanych z funkcjonowaniem tej gał ęzi transportu. Student orientuje si ę w problematyce 
kosztów oraz kształtowania cen usług w przedsi ębiorstwach transportu samochodowego. Student orientu je się w 
sytuacji w zakresie organizacji, funkcjonowania i k ierunków rozwoju runku usług transportu samochodowe go. 
Student orientuje si ę w zakresie polityki transportowej oraz regulacji p rawnych  w odniesieniu do sektora 
transportu samochodowego oraz potrafi wskaza ć i przeanalizowa ć dalsze kierunki i perspektywy rozwoju 
transportu samochodowego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe informacje o infrastrukturze drogowej 2 
2. Technologie przewozów osób i ładunków w transporcie samochodowym 2 
3. Rozwój systemów transportu samochodowego 2 
4. Charakterystyka i znaczenie transportu samochodowego we współczesnym świecie 2 
5. Polityka transportowa w odniesieniu do transportu samochodowego 2 
6. Polskie i unijne regulacje prawne dotyczące transportu samochodowego 1 
7. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce i Unii 
Europejskiej 

2 

8. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji oraz czynnikiem ludzkim w 
przedsiębiorstwach transportu samochodowego 

1 

9. Koszty, ceny i rentowność w przedsiębiorstwach transportu samochodowego 1 
10. Bariery funkcjonowania i rozwoju transportu samochodowego 1 
11. Problematyka kosztów zewnętrznych w transporcie samochodowym 1 

 

12. Kierunki zmian i perspektywy rozwoju transportu samochodowego w Polsce, Unii 
Europejskiej i na świecie 

1 

Suma - 18 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

16. Sektor samochodowy 1 
17. Ustawa o transporcie drogowym, Licencjonowanie 1 
18. Technologia a transport drogowy 2 
19. Środki transportu drogowego jako element oraz wyznacznik technologii przewozu 1 

 

20. Identyfikacja oraz charakterystyka tradycyjnych technologii transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób oraz rzeczy 

1 
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21. Czas pracy kierowców 1 
22. Technologie multimodalne z udziałem transportu drogowego 2 
23. Wykorzystanie czynników produkcji w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 1 
24. Proces transportowy i jego elementy 1 
25. Inteligentne systemy zarządzania taborem samochodowym a technologia przewozu 1 
26. Gospodarowanie w  przedsiębiorstwie transportu samochodowego  1 
27. Racjonalność i efektywność działania przedsiębiorstwa transportu samochodowego 1 
28. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w transporcie samochodowym 1 
29. Ceny i koszty w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 1 
30. Problematyka kosztów zewnętrzny  transportu samochodowego 1 

   16.  Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego 1 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady – prezentacje multimedialne; 
Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, rozwi ązywanie zada ń, prezentacja referatów przez studentów, analiza 
tekstów z dyskusj ą. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń odbywa si ę na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ci ągłej aktywno ści studenta na 
zajęciach. 
Egzamin na koniec semestru odbywa si ę w formie pisemnej (pytania opisowe) i obejmuje wie dzę z wykładu, 
ćwiczeń oraz zalecanej literatury.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykłady, ćwiczenia) 60 
Przygotowanie się do zajęć 10 
Studiowanie literatury 10 
SUMA 70 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 
Bentkowska-Senator K., Kordel Z.: Polski transport samochodowy ładunków. KODEKS Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 
2007. 
Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ, Warszawa 2005 
Łacny J., Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo 
Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. Bydgoszcz-Radom 2009. 
Międzynarodowy transport drogowy. Praca zbiorowa pod red. W. Starowicza. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK, seria: 
Monografie nr 15, Kraków 2006. 
Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy, pojazdy samochodowe, WKiŁ, Warszawa 2004. 
Prochowski L., Żuchowski A.: Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009. 
Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. 
Radom 2008. 
Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. Warszawa 2006  
 
Literatura uzupełniająca: 
Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 
Letkiewicz A.: Gospodarowanie w transporcie. WUG, Gdańsk 2006. 
Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. :PWN, Warszawa 2010. 
Załoga E., Kwarciński T.: Strategie rynkowe w transporcie. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006.  
 
Czasopisma: 
„Spedycja. Transport. Logistyka”, „Przegląd Komunikacyjny”, „Przewoźnik”, „Infrastruktura transportu”, „Logistyka”, 
„TSLbiznes” 
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Gospodarka magazynowa – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Gospodarka magazynowa 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 15   
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania 
powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi 
usprawniających gospodarkę magazynową. Powinni także zaznajomić się z obowiązkami pracowników 
magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także 
metodami usprawnienia jego funkcjonowania. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, 
zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia  z przedmiotu Gospodarka magazynowa (magazyn, 
magazynowanie, zapas magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, 
charakteryzuje zapasy. W zakresie umiej ętności  porównuje typy budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, charakteryzuje metody rozmieszczania 
towarów w strefie składowania i potrafi je omówić, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, porównuje 
układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie 
kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w zespole, 
kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie magazynowania 3 
2. Rola magazynu w systemie logistycznym 3 
3. Czynniki lokalizacji magazynów. 3 
4. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 3 
5. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje  
     jednostek ładunkowych. 

3 

 

6. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Magazyn- podstawowe zagadnienia 1 
2. Funkcje i zadania magazynów 2 
3. Rodzaje magazynów 2 
4. Rodzaje zapasów magazynowych 2 
5. Jednostki ładunkowe 3 
6. Podstawowe fazy procesu magazynowania 3 
7. Podział magazynu na strefy 2 
8. Układy technologiczne magazynów 1 
9. Warunki przechowywania i zasady przyjęcia i wydawania 2 
10. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu – składowanie rzędowe i blokowe 1 
11. Wyposażenie magazynowe 2 
12. Rola opakowań w gospodarce magazynowe 2 
13. Dokumenty magazynowe 2 

 

14. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 2 
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15. Problemy magazynowania wybranych grup towarów. Czynniki wpływające na zmianę 
      jakości towarów podczas magazynowania. 

2 

16. Koszty magazynowania. Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu. 1 
Suma - 30 

Forma zaj ęć- laboratoria  
1. Zapasy – podział zapasów wg kategorii 2 
2. Dostosowanie metod składowania i wyposażenia technicznego do zapasów  2 
3. Rozmieszczenie zapasów w magazynie -  projekt  3 
4. Ocena wykorzystania powierzchni magazynowej 2 
5. Analiza możliwości usprawnień w gospodarce magazynowej 1 
6. Prawidłowość dokumentów obrotu magazynowego 1 

7. Dokumenty przychodu magazynowego 1 
8. Dokumenty rozchodu magazynowego 1 
9. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 1 

 

10. Dokumentacja inwentaryzacji  1 

Suma  15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium:  wejściówki, projekt. Oceniana będzie również aktywność studenta podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych.  
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 35 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 20 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni, Praca na platformie moodle 

15 

SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
2. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
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Gospodarka magazynowa – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Gospodarka magazynowa 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 8 19 9   
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania 
powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi 
usprawniających gospodarkę magazynową. Powinni także zaznajomić się z obowiązkami pracowników 
magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także 
metodami usprawnienia jego funkcjonowania. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, 
zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia  z przedmiotu Gospodarka magazynowa (magazyn, 
magazynowanie, zapas magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, 
charakteryzuje zapasy. W zakresie umiej ętności  porównuje typy budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, charakteryzuje metody rozmieszczania 
towarów w strefie składowania i potrafi je omówić, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, porównuje 
układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie 
kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w zespole, 
kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie magazynowania .Rola magazynu w systemie logistycznym 3 
2. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 2 
3. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje  
     jednostek ładunkowych. 

2 

 

4. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 2 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Magazyn- podstawowe zagadnienia 1 
2. Funkcje i zadania magazynów 1 
3. Rodzaje magazynów 1 
4. Rodzaje zapasów magazynowych 2 
5. Jednostki ładunkowe 2 
6. Podstawowe fazy procesu magazynowania 2 
7. Podział magazynu na strefy 1 
8. Układy technologiczne magazynów 1 
9. Warunki przechowywania i zasady przyjęcia i wydawania 1 
10. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu – składowanie rzędowe i blokowe 1 
11. Wyposażenie magazynowe 1 
12. Rola opakowań w gospodarce magazynowe 1 
13. Dokumenty magazynowe 1 
14. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 1 

 

15. Koszty magazynowania. Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu. 1 
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Suma - 18 
Forma zaj ęć- laboratoria  
1. Zapasy – podział zapasów wg kategorii 1 
2. Dostosowanie metod składowania i wyposażenia technicznego do zapasów 1 
3. Rozmieszczenie zapasów w magazynie -  projekt 3 
4. Ocena wykorzystania powierzchni magazynowej 1 
5.Dokumenty przychodu magazynowego 1 
6.Dokumenty rozchodu magazynowego 1 

 

7. Dokumentacja inwentaryzacji 1 
Suma  9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium:  wejściówki, projekt. Oceniana będzie również aktywność studenta podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych.  
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 25 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów czytelni i biblioteki, Praca na platformie moodle 

15 

SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
Literatura uzupelniaj ąca: 
1. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
2. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
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Mi ędzynarodowe prawo przewozowe – stacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Mi ędzynarodowe prawo przewozowe Kod przedmiotu: ...... .................. 

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego  i Ubezpiecze ń 
Kierunek: Logistyka  
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr: 2, sem. IV  
Rodzaj studiów: I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot: (imię, nazwisko, adres e-mail): dr Dorota Ambrożuk, dorota.ambrozuk@wzieu.pl, dr Marek 
Białkowski, marek.bialkowski@wzieu.pl  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studenta z podstawowymi regulacjami praw nymi (głównie konwencjami), reguluj ącymi 
międzynarodowy przewóz w zakresie ró żnych gał ęzi transportu, porównanie tych instytucji . 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólne wiadomo ści na temat prawa, a w szczególno ści na temat źródeł prawa transportowego, umów 
międzynarodowych 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy: słuchacz zna i charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa 
przewozowego i potrafi je zdefiniować, rozumie ich specyfikę i zakres obowiązywania.  
W zakresie umiej ętności: słuchacz posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów międzynarodowego prawa 
przewozowego, wyprowadzając na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności przyczynowo – skutkowe, 
zachodzące przy międzynarodowej wymianie gospodarczej oraz dokonuje interpretacji zdarzeń i ich skutków prawnych dla 
prowadzonego rodzaju działalności. 
W zakresie kompetencji: słuchacz pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych 
opinii w sferze międzynarodowego prawa przewozowego, wykazując się dużą dozą odpowiedzialności za poczynione 
ustalenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zagadnienia wprowadzające, źródła międzynarodowego prawa przewozowego. 1,5 
2. Instytucja listu przewozowego w poszczególnych konwencjach, porównanie. 1 
3. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie towarów, porównanie. 
 

6 
4. Akty staranności w poszczególnych konwencjach i konsekwencje ich niedochowania. 1,5 
5. Dochodzenie roszczeń, przedawnienie. 2 

 

6. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody w towarze i opóźnienie. 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Tranzyt i gestia transportowa. 
 

1,5 
2. Podstawy i sposoby ustalania opłat za usługi przewozowe. 1,5 
3. Przewóz ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych w relacjach międzynadowych. 2 
4. Odpowiedzialność przewoźników za szkody na osobie i przewożonym bagażu 
przysługujące stronie umowy w przewozie osób. 

6 

5. Sposób dochodzenia roszczeń w transporcie międzynarodowym.  
6. Udostępnianie infrastruktury kolejowej. 2 

 

7. Stowarzyszenia międzyanrodowe jako strony umów przewozowych w relacjach 
międzyanrodowych. 

2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład omawiający poszczególne zagadnienia z wykorzystaniem tekstów międzynarodowych konwencji przewozowych. 

Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin pisemny – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej obejmującej wiedzę z wykładu, ćwiczeń i zalecanej literatury.  
Zaliczenie z ćwiczeń w formie pisemnej, obejmujące tematyką wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Wysłuchanie wykładu 15 
Udział w ćwiczeniach 15  
Przygotowanie się do zajęć 20 
SUMA 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Podstawowa:  
1.Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks cywilny- Prawo przewozowe, 

CMR, Gdańsk 2009. 
2.Godlewski J., Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem, 

Gdynia 2007. 
Uzupełniaj ąca:  
1.Polkowska M., Szmajda I., Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, Warszawa 

2004. 
2.Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, 

Warszawa 2011  
3. R. Strachowska, Ustawa o transporcie drogowym, Komentarz, Warszawa 2010, 
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Mi ędzynarodowe prawo przewozowe – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Mi ędzynarodowe prawo 
przewozowe 

Kod przedmiotu: ........................ 
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarcze go i Ubezpiecze ń 
Kierunek: Logistyka  
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr: 2, sem. IV  
Rodzaj studiów: i stopnia, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot: (imię, nazwisko, adres e-mail): dr Dorota Ambrożuk, dorota.ambrozuk@wzieu.pl, dr 
Marek Białkowski, marek.bialkowski@wzieu.pl  
 

Cel przedmiotu  
Zapoznanie studenta z podstawowymi regulacjami praw nymi (głównie konwencjami), reguluj ącymi 
międzynarodowy przewóz w zakresie ró żnych gał ęzi transportu, porównanie tych instytucji . 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólne wiadomo ści na temat prawa, a w szczególno ści na temat źródeł prawa transportowego, umów 
międzynarodowych 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy: słuchacz zna i charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa 
przewozowego i potrafi je zdefiniować, rozumie ich specyfikę i zakres obowiązywania.  
W zakresie umiej ętności: słuchacz posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów międzynarodowego prawa 
przewozowego, wyprowadzając na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności przyczynowo – skutkowe, 
zachodzące przy międzynarodowej wymianie gospodarczej oraz dokonuje interpretacji zdarzeń i ich skutków prawnych dla 
prowadzonego rodzaju działalności. 
W zakresie kompetencji: słuchacz pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych 
opinii w sferze międzynarodowego prawa przewozowego, wykazując się dużą dozą odpowiedzialności za poczynione 
ustalenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zagadnienia wprowadzające, źródła międzynarodowego prawa przewozowego. 1 
2. Instytucja listu przewozowego w poszczególnych konwencjach, porównanie. 1 
3. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie towarów, porównanie. 
 

3 
4. Akty staranności w poszczególnych konwencjach i konsekwencje ich niedochowania. 1 
5. Dochodzenie roszczeń, przedawnienie. 1,5 

 

6. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody w towarze i opóźnienie. 1,5 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Tranzyt i gestia transportowa. 
 

1 
2. Podstawy i sposoby ustalania opłat za usługi przewozowe. 1 
3. Przewóz ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych w relacjach międzynadowych. 1 
4. Odpowiedzialność przewoźników za szkody na osobie i przewożonym bagażu 
przysługujące stronie umowy w przewozie osób. 

4 

5. Sposób dochodzenia roszczeń w transporcie międzynarodowym.  
6. Udostępnianie infrastruktury kolejowej. 1 

 

7. Stowarzyszenia międzyanrodowe jako strony umów przewozowych w relacjach 
międzyanrodowych. 

1 

Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład omawiający poszczególne zagadnienia z wykorzystaniem tekstów międzynarodowych konwencji 
przewozowych. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin pisemny – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej obejmującej wiedzę z wykładu, ćwiczeń i zalecanej 
literatury.  
Zaliczenie z ćwiczeń w formie pisemnej, obejmujące tematyką wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Wysłuchanie wykładu 9 
Udział w ćwiczeniach 9 
Przygotowanie się do zajęć 32 
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SUMA 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Podstawowa:  
1.Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks cywilny- Prawo przewozowe, 

CMR, Gdańsk 2009. 
2.Godlewski J., Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem, 

Gdynia 2007. 
Uzupełniaj ąca:  
1.Polkowska M., Szmajda I., Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, Warszawa 

2004. 
2.Ambrożuk D., Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, 

Warszawa 2011  
3. R. Strachowska, Ustawa o transporcie drogowym, Komentarz, Warszawa 2010, 
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Ekonomika i organizacja nowej gospodarki – stacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja nowej 
gospodarki  

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i Organiz acji 
Telekomunikacji 
Kierunek  
Specjalno ść Logistyka w Biznesie 

Rok / Semestr II/ 4 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Wiesław Maziarz (wiesław.maziarz@wzieu.pl) 
Dr Piotr Ładny (piotr.ladny@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teori ą i praktyk ą z zakresu funkcjonowania nowej gospodarki.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  

Podstawowa wiedza z ekonomiki.  
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu Nowej Gospodarki, student po ukończeniu zajęć ma 
przybliżone najważniejsze zagadnienia, które unaoczniają transformacje procesów gospodarczych i społecznych w ciągu 
ostatnich lat, funkcjonowania e-gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy. 
W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystać zalety e-gospodarki w praktyce. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje zmiany, które zachodzą w gospodarce, szanuje procesy 
przekształceń w gospodarkę opartą na wiedzy. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do istoty współczesnych przemian społecznych i gospodarczych . 
Społeczeństwo informacyjne. 

2 

2. Pojęcie i definicje Nowej gospodarki.  2 
3. Cechy Nowej gospodarki 2 
4. Czynniki wpływające na powstanie Nowej gospodarki 2 
5. Teoria Ekonomii a Nowa Gospodarka.  2 
6. Zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Nowej Gospodarce Istota  
konkurowania w Nowej Gospodarce 

2 

7.  Strategia Lizbońska 2 

 

8. Mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Ekonomika Nowej Gospodarki jako ekonomika szczegółowa. 2 
2. Rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. 4 
3. Informacja gospodarcza. 4 
4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. 4 
5. Informacja jako kategoria ekonomiczna. Informacja w zarządzaniu wiedzą. 4 
6. Rola informacji w przedsiębiorstwach globalnych. 4 
7. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. 4 

 

8. Zaliczenie ćwiczeń w formie prezentacji studentów z zakresu zagadnień związanych z 
tematyką przedmiotu. 

4 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań otwartych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 20 
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Studiowanie literatury i zadanych źródeł 20 
SUMA 85 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
T. Teluk: E-biznes.Nowa Gospodarka. Wyd. One. 2004 
D. Topscott: Gospodarka cyfrowa,  
Literatura uzupełniaj ąca: 
A. Małachowski: Środowisko wirtualnego klienta. Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław 2005 
W. Szpringer: Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, Difin, Warszawa 2005 
J. Oleński: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003 
M. Warner, M. Witzel: Zarządzanie organizację wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2005 
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Ekonomika i organizacja nowej gospodarki – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja nowej 
gospodarki  

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i Organiz acji 
Telekomunikacji 
Kierunek  
Specjalno ść Logistyka w Biznesie 

Rok / Semestr II/ 4 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 12    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Wiesław Maziarz (wiesław.maziarz@wzieu.pl) 
Dr Piotr Ładny (piotr.ladny@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teori ą i praktyk ą z zakresu funkcjonowania nowej gospodarki.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  

Podstawowa wiedza z ekonomiki.  
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu Nowej Gospodarki, student po ukończeniu zajęć ma 
przybliżone najważniejsze zagadnienia, które unaoczniają transformacje procesów gospodarczych i społecznych w ciągu 
ostatnich lat, funkcjonowania e-gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy. 
W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystać zalety e-gospodarki w praktyce. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje zmiany, które zachodzą w gospodarce, szanuje procesy 
przekształceń w gospodarkę opartą na wiedzy. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do istoty współczesnych przemian społecznych i gospodarczych . 
Społeczeństwo informacyjne. 

2 

2. Pojęcie i definicje Nowej gospodarki.  1 
3. Cechy Nowej gospodarki 1 
4. Czynniki wpływające na powstanie Nowej gospodarki 1 
5. Teoria Ekonomii a Nowa Gospodarka.  1 
6. Zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Nowej Gospodarce Istota  
konkurowania w Nowej Gospodarce 

1 

7.  Strategia Lizbońska 1 

 

8. Mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Ekonomika Nowej Gospodarki jako ekonomika szczegółowa. 2 
2. Rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. 1 
3. Informacja gospodarcza. 1 
4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. 2 
5. Informacja jako kategoria ekonomiczna. Informacja w zarządzaniu wiedzą. 1 
6. Rola informacji w przedsiębiorstwach globalnych. 2 
7. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. 2 

 

8. Zaliczenie ćwiczeń w formie prezentacji studentów z zakresu zagadnień związanych z 
tematyką przedmiotu. 

2 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań otwartych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 21 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 20 
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Studiowanie literatury i zadanych źródeł 40 
SUMA 81 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
T. Teluk: E-biznes.Nowa Gospodarka. Wyd. One. 2004 
D. Topscott: Gospodarka cyfrowa,  
Literatura uzupełniaj ąca: 
A. Małachowski: Środowisko wirtualnego klienta. Wyd AE we Wrocławiu, Wrocław 2005 
W. Szpringer: Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, Difin, Warszawa 2005 
J. Oleński: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003 
M. Warner, M. Witzel: Zarządzanie organizację wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2005 
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Wprowadzenie do zarządzania strategicznego – stacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zarz ądzania 
strategicznego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok II Semestr IV 
Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl   
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl    
 
Cel przedmiotu  
- wyjaśnienie genezy, podstawowych pojęć i zakresu zarządzania strategicznego, 
- przybliżenie kwestii związanych z planowaniem strategicznym, 
- zapoznanie z kryteriami wyboru i metodami tworzenia wybranych strategii w zależności od potencjału przedsiębiorstwa i 
otoczenia, 
- przedstawienie problemów i instrumentów (narzędzi) wdrażania oraz kontroli strategicznej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość zagadnień z podstaw zarządzania oraz mikro- i makroekonomii 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia podstawowe metody i techniki wspieraj ące zarządzanie strategiczne; w 
zakresie umiej ętności potrafi zastosowa ć konkretne narz ędzia i instrumenty zarz ądzania strategicznego do 
rozwi ązywania wybranych problemów zarz ądczo-decyzyjnych, , analizuje i ocenia zagadnienia z zakresu 
zarządzania strategicznego; w zakresie kompetencji społe cznych anga żuje si ę w prac ę na zajęciach, wykazuje 
kreatywno ść w przygotowywaniu zda ń dodatkowych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego 1 
2. Misja, wizja i kultura organizacji 1 
3. Analiza strategiczna otoczenia organizacji 1 
4. Wybrane metody badania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 
- cykl życia rynku, produktu, technologii, innowacji 
- metody planowania strategicznego i odpowiadające im strategie: 
SWOT, metody portfelowe 
- analiza strategiczna SPACE 

4 

5. Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa 
- klasyfikacja strategii wzrostu i rozwoju: strategie wzrostu, strategie 
stabilizacji, strategie obronne, kombinowane (łączone) 
- koncepcje rozwoju organizacji 

4 

6. Strategie zarządzania wiedzą 1 
7. Strategie zarządzania płynnością finansową jako przykład strategii 
finansowych 

1 

8. Fuzje i przejęcia, alianse strategiczne 1 

 

9. Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna 1 
Suma - 15  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania strategicznego 2 
2. Wizja, misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa 2 

3. Analiza otoczenia firmy: analiza PEST, analiza branży w oparciu o „model pięciu sił” M. 
Portera, analiza grup strategicznych 

4 

4. Analiza potencjału strategicznego firmy: analiza kluczowych czynników sukcesu, metody 
portfelowe, analiza SWOT i inne 

4 

5.Zarządzanie procesowe 4 
6. Formułowanie, wdrażanie i ocena opcji strategicznych 4 
7. Kontrola strategiczna a controlling 4 
8. Strategiczna Karta Wyników 4 

 

9. Rola menedżera w procesie zarządzania strategicznego 2 
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Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Aktywne uczestnictwo na ćwiczeniach i uzyskanie pozytywnej oceny z  pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15/30 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 75 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003 
2. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne  w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007 
Literatura uzupełniaj ąca 
1. Urbanowska - Sojkin E., Banaszczyk P., Praktyka zarządzania strategicznego, PWE, Warszawa 2009 
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Wprowadzenie do zarządzania strategicznego – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zarz ądzania 
strategicznego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok II Semestr IV 
Rodzaj studiów niestacjonarne I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 12    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl   
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl    
 
Cel przedmiotu  
- wyjaśnienie genezy, podstawowych pojęć i zakresu zarządzania strategicznego, 
- przybliżenie kwestii związanych z planowaniem strategicznym, 
- zapoznanie z kryteriami wyboru i metodami tworzenia wybranych strategii w zależności od potencjału przedsiębiorstwa i 
otoczenia, 
- przedstawienie problemów i instrumentów (narzędzi) wdrażania oraz kontroli strategicznej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość zagadnień z podstaw zarządzania oraz mikro- i makroekonomii 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia podstawowe metody i techniki wspieraj ące zarządzanie strategiczne; w 
zakresie umiej ętności potrafi zastosowa ć konkretne narz ędzia i instrumenty zarz ądzania strategicznego do 
rozwi ązywania wybranych problemów zarz ądczo-decyzyjnych, , analizuje i ocenia zagadnienia z zakresu 
zarządzania strategicznego; w zakresie kompetencji społe cznych anga żuje si ę w prac ę na zajęciach, wykazuje 
kreatywno ść w przygotowywaniu zda ń dodatkowych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego 1 
2. Misja, wizja i kultura organizacji 1 
3. Analiza strategiczna otoczenia organizacji 2 
4. Wybrane metody badania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 
- cykl życia rynku, produktu, technologii, innowacji 
- metody planowania strategicznego i odpowiadające im strategie: 
SWOT, metody portfelowe 
- analiza strategiczna SPACE 

2 

6. Strategie zarządzania wiedzą 1 

 

7. Strategie zarządzania płynnością finansową jako przykład strategii 
finansowych 

1 

 9. Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania strategicznego 2 
2. Wizja, misja i cele strategiczne przedsiębiorstwa 2 
3. Analiza otoczenia firmy: analiza PEST, analiza branży w oparciu o „model pięciu sił”  
M. Portera, analiza grup strategicznych 

2 

4. Analiza potencjału strategicznego firmy: analiza kluczowych czynników sukcesu, metody 
portfelowe, analiza SWOT i inne 

2 

6. Formułowanie, wdrażanie i ocena opcji strategicznych 2 

 

7. Kontrola strategiczna a controlling 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Aktywne uczestnictwo na ćwiczeniach i uzyskanie pozytywnej oceny z  pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 9/12 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 99 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003 
2. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne  w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007 
Literatura uzupełniaj ąca 
1. Urbanowska - Sojkin E., Banaszczyk P., Praktyka zarządzania strategicznego, PWE, Warszawa 2009 
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Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie – stacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Analiza ekonomiczna w przedsi ębiorstwie 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WZiEU Katedra Ekonomiki Pr zedsi ębiorstw 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr II/4 semestr 
Rodzaj studiów I stopnia stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt  juliusz.engelhardt@wzieu.pl , dr Aneta Sokół ( aneta.sokol@wzieu.pl ), dr Anna 
Surmacz anna.surmacz@wzieu.pl,  dr M. Brojak-Trzasko wska malgorzata.brojak@wzieu.pl, dr M. Porada-Rocho ń 
malgorzata.rochon@wzieu.pl, dr M. Nowak mariusz.now ak@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów od strony teoretycznej i prakt ycznej z metodami, narz ędziami oceny standingu 
ekonomiczno-finansowego organizacji oraz stworzenie  podstaw do umiej ętnego wykorzystania wyników tej 
analizy w podejmowaniu wła ściwych decyzji gospodarczych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza ogólna z zakresu znajomo ści elementów podstawowych sprawozda ń ekonomiczno-finansowych 
sporz ądzanych przez podmioty gospodarcze oraz podstawowyc h poj ęć z podstaw rachunkowo ści 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy. Student identyfikuje i rozróżnia niezbędne źródła informacji dla celów analizy ekonomicznej jednostki, 
zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej. W zakresie umiej ętności . Potrafi dobrać i wykorzystać w 
praktycznym działaniu właściwe metody/mierniki ekonomiczne. W zakresie kompetencji społecznych . Ponadto, wyciąga 
proste wnioski i przedstawia je w odpowiedniej formie analitycznej, pracuje samodzielnie jak i w grupie zachowując 
krytycyzm w wyrażaniu opinii. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do analizy ekonomiczno-finansowej 2 
2. Metody badawcze wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej 2 
3. Analiza przedwstępna i wstępna sprawozdań finansowych 2 
4. Wskaźniki ekonomiczne w ocenie działalności organizacji cz. 1 2 
5. Wskaźniki ekonomiczne w ocenie działalności organizacji cz. 2 2 
6. Analiza kapitału obrotowego przedsiębiorstwa 2 
7. Ocena wartości rynkowej firmy 2 

 

8. Analiza  wyniku finansowego 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć –ćwiczenia Liczba godzin 
1.Analiza przychodów przedsiębiorstwa 2 
2.Analiza rentowności przedsiębiorstwa 2 
3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa 2 
4. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa 2 
5. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 2 
6. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 2 
7. Podstawowe  źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej 2 
8. Etapy badań analitycznych oraz formy prezentacji wyników analiz 2 
9.Analiza kosztów działalności podmiotu 2 
10.Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej 2 
11.Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich 2 
12.Próg rentowności i jego przydatność w praktyce 2 
13.Analiza wstępna bilansu 2 
14.Analiza wstępna rachunku zysków i strat 2 

 

15.Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza raportów i sprawozdań, praca w grupach, analiza przypadków, 
rozwiązywanie zadań, konsultacje 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne (zadania i polecenia do rozwiązania, ocena aktywności i przygotowania do zajęć – wejściówki). 
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę nabytą na wykładach, ćwiczeniach oraz samodzielnego studiowania literatury, w tym 
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uzupełniającej (test teoretyczny oraz zadania/polecenia do rozwiązania) 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Studiowanie literatury 30 
Przygotowanie się do zajęć 25 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania 
i rozwiązania, CeDeWu, Warszawa 2009. 

2. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2009. 
3. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
8. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WWZ Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2007. 
9. A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 

2008. 
10. Monitor Polski B., Controlling i Rachunkowość Zarządcza 
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Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Analiza ekonomiczna w przedsi ębiorstwie 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: WZiEU Katedra Ekonomiki Pr zedsi ębiorstw 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr II/4 semestr 
Rodzaj studiów I stopnia niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 12    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt  juliusz.engelhardt@wzieu.pl , dr Aneta Sokół ( aneta.sokol@wzieu.pl ), dr Anna 
Surmacz anna.surmacz@wzieu.pl,  dr M. Brojak-Trzasko wska malgorzata.brojak@wzieu.pl, dr M. Porada-Rocho ń 
malgorzata.rochon@wzieu.pl, dr M. Nowak mariusz.now ak@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów od strony teoretycznej i prakt ycznej z metodami, narz ędziami oceny standingu 
ekonomiczno-finansowego organizacji oraz stworzenie  podstaw do umiej ętnego wykorzystania wyników tej 
analizy w podejmowaniu wła ściwych decyzji gospodarczych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza ogólna z zakresu znajomo ści elementów podstawowych sprawozda ń ekonomiczno-finansowych 
sporz ądzanych przez podmioty gospodarcze oraz podstawowyc h poj ęć z podstaw rachunkowo ści 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy . Student identyfikuje i rozróżnia niezbędne źródła informacji dla celów analizy ekonomicznej jednostki, 
zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej. W zakresie umiej ętności . Potrafi dobrać i wykorzystać w 
praktycznym działaniu właściwe metody/mierniki ekonomiczne do oceny przedsiębiorstwa w różnych obszarach jego 
funkcjonowania. W zakresie postaw społecznych.  Ponadto, wyciąga proste wnioski i przedstawia je w odpowiedniej 
formie analitycznej, pracuje samodzielnie jak i w grupie zachowując krytycyzm w wyrażaniu opinii. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej 3 
2.Wstępna ocena sprawozdania finansowego 3 

 

3.Analiza wskaźnikowa i jej rola w ocenie przedsiębiorstwa 3 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Wstępna ocena wybranych sprawozdań finansowych 3 
2.Ocena płynności i wyniku finansowego przedsiębiorstwa w wielkościach względnych 3 
3.Kształtowanie struktury majątku kapitału przedsiębiorstwa 3 

 

4. Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym – podstawowe wskaźniki zewnętrzne i 
wewnętrzne; 

3 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza raportów i sprawozdań, rozwiązywanie zadań, konsultacje 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne - zadania i polecenia do rozwiązania, ocena aktywności 
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę nabytą na wykładach, ćwiczeniach oraz samodzielnego studiowania literatury, w tym 
uzupełniającej (test teoretyczny oraz zadania/polecenia do rozwiązania) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 21 
Studiowanie literatury 60 
Przygotowanie się do zajęć 27 
SUMA 108 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

4. B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania 
i rozwiązania, CeDeWu, Warszawa 2009. 

5. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2009. 
6. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. M. Jarzemowskiej, PWE, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WWZ Uniwersytetu Warszawskiego, 
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Warszawa 2007. 
2. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004. 
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Gospodarka magazynowa – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Gospodarka magazynowa Kod przedmi otu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania 
powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi 
usprawniających gospodarkę magazynową. Powinni także zaznajomić się z obowiązkami pracowników 
magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także 
metodami usprawnienia jego funkcjonowania. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, 
zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia  z przedmiotu Gospodarka magazynowa (magazyn, 
magazynowanie, zapas magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, 
charakteryzuje zapasy. W zakresie umiej ętności  porównuje typy budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, charakteryzuje metody rozmieszczania 
towarów w strefie składowania i potrafi je omówić, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, porównuje 
układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie 
kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w zespole, 
kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie magazynowania 3 
2. Rola magazynu w systemie logistycznym 3 
3. Czynniki lokalizacji magazynów. 3 
4. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 3 
5. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje  
     jednostek ładunkowych. 

3 

 

6. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Magazyn- podstawowe zagadnienia 1 
2. Funkcje i zadania magazynów 2 
3. Rodzaje magazynów 2 
4. Rodzaje zapasów magazynowych 2 
5. Jednostki ładunkowe 3 
6. Podstawowe fazy procesu magazynowania 3 
7. Podział magazynu na strefy 2 
8. Układy technologiczne magazynów 1 
9. Warunki przechowywania i zasady przyjęcia i wydawania 2 
10. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu – składowanie rzędowe i blokowe 1 
11. Wyposażenie magazynowe 2 
12. Rola opakowań w gospodarce magazynowe 2 

 

13. Dokumenty magazynowe 2 
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14. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 2 
15. Problemy magazynowania wybranych grup towarów. Czynniki wpływające na zmianę 
      jakości towarów podczas magazynowania. 

2 

16. Koszty magazynowania. Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu. 1 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 25 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

15 

SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
2. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
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Gospodarka magazynowa – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Gospodarka magazynowa Kod przedmi otu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki  

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof.M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania 
powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi 
usprawniających gospodarkę magazynową. Powinni także zaznajomić się z obowiązkami pracowników 
magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także 
metodami usprawnienia jego funkcjonowania. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, 
zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia  z przedmiotu Gospodarka magazynowa (magazyn, 
magazynowanie, zapas magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, 
charakteryzuje zapasy. W zakresie umiej ętności  porównuje typy budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, charakteryzuje metody rozmieszczania 
towarów w strefie składowania i potrafi je omówić, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, porównuje 
układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie 
kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w zespole, 
kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie magazynowania 2 
2. Rola magazynu w systemie logistycznym 2 
3. Czynniki lokalizacji magazynów. 1 
4. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 2 
5. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje  
     jednostek ładunkowych. 

3 

 

6. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Magazyn- podstawowe zagadnienia 1 
2. Funkcje i zadania magazynów 1 
3. Rodzaje magazynów 1 
4. Rodzaje zapasów magazynowych 1 
5. Jednostki ładunkowe 2 
6. Podstawowe fazy procesu magazynowania 1 
7. Podział magazynu na strefy. Układy technologiczne magazynów 1 
8. Warunki przechowywania i zasady przyjęcia i wydawania. Składowanie rzędowe i blokowe 1 
9. Wyposażenie magazynowe.  Rola opakowań w gospodarce magazynowe 2 
10. Dokumenty magazynowe 1 
11. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 2 
12. Problemy magazynowania wybranych grup towarów. Czynniki wpływające na zmianę 
      jakości towarów podczas magazynowania. 

2 

 

13. Koszty magazynowania. Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu 2 
Suma - 18 
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Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 25 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

15 

SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
3. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
2. Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 
     2002. 
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Systemy informatyczne w gospodarce magazynowej i zarządzanie 
magazynem z wykorzystaniem technik komputerowych – stacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informatyczne w gospodarce magazynowej i 
zarządzanie magazynem z wykorzystaniem technik 
komputerowych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki, Kate da Efektywno ści Innowacji 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 15   
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania 
powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi 
usprawniających gospodarkę magazynową. Powinni także zaznajomić się z obowiązkami pracowników 
magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także 
metodami usprawnienia jego funkcjonowania. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, 
zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia  z przedmiotu Gospodarka magazynowa (magazyn, 
magazynowanie, zapas magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, 
charakteryzuje zapasy. W zakresie umiej ętności  porównuje typy budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, charakteryzuje metody rozmieszczania 
towarów w strefie składowania i potrafi je omówić, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, porównuje 
układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie 
kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w zespole, 
kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie magazynowania 3 
2. Rola magazynu w systemie logistycznym, pojęcie zarządzania magazynem 3 
3. Czynniki lokalizacji magazynów. 3 
4. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 3 
5. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje  
     jednostek ładunkowych. 

3 

 

6. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zarządzanie magazynem podstawowe zagadnienia 2 
2. Gospodarka materiałowa 3 
3. Magazyn podstawowe pojęcia  2 
4. Systemy informatyczne wykorzystywane w magazynach  2 
5. Koszty magazynowania  2 
6. Budowle magazynowe  2 

 

7. Opakowania w gospodarce materiałowej, rola w gospodarce magzynowej  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć- laboratoria  
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Suma  30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium:  wejściówki, projekt. Oceniana będzie również aktywność studenta podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych.  
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 20 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

15 

SUMA 95 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
2. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
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Systemy informatyczne w gospodarce magazynowej i zarządzanie 
magazynem z wykorzystaniem technik komputerowych – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informatyczne w gospodarce magazynowej i 
zarządzanie magazynem z wykorzystaniem technik 
komputerowych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki, Kate da Efektywno ści Innowacji 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 15   
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania 
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące projektowania 
powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi 
usprawniających gospodarkę magazynową. Powinni także zaznajomić się z obowiązkami pracowników 
magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także 
metodami usprawnienia jego funkcjonowania. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Przed rozpoczęciem procesu  dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, 
zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia  z przedmiotu Gospodarka magazynowa (magazyn, 
magazynowanie, zapas magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, 
charakteryzuje zapasy. W zakresie umiej ętności  porównuje typy budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, charakteryzuje metody rozmieszczania 
towarów w strefie składowania i potrafi je omówić, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, porównuje 
układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie 
kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w zespole, 
kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie magazynowania 3 
2. Rola magazynu w systemie logistycznym, pojęcie zarządzania magazynem 3 
3. Czynniki lokalizacji magazynów. 3 
4. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 2 
5. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje  
     jednostek ładunkowych. 

2 

 

6. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zarządzanie magazynem podstawowe zagadnienia 2 
2. Gospodarka materiałowa 2 
3. Magazyn podstawowe pojęcia  2 
4. Systemy informatyczne wykorzystywane w magazynach  2 
5. Koszty magazynowania  2 
6. Budowle magazynowe  1 

 

7. Opakowania w gospodarce materiałowej, rola w gospodarce magzynowej  1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć- laboratoria  
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Suma  12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium:  wejściówki, projekt. Oceniana będzie również aktywność studenta podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych.  
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 20 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

15 

SUMA 95 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
2. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
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Projektowanie i zarządzanie sieciami dostaw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i zarz ądzanie sieciami 
dostaw  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr  II/4 
Rodzaj studiów Stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr A. 
Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i  
charakteryzowania form projektowania sieci dostaw, roli synchronizacji działań w zintegrowanym łańcuchu dostaw w  
obsłudze logistycznej klienta, a także zapoznanie go z nowoczesnymi metodami i narzędziami budowania i zarządzania 
sieciami dostaw w logistyce  oraz doskonalenia jakości procesów logistycznych.   
Student powinien zapoznać się również z obowiązującymi standardami oraz nowoczesnymi metodami projektowania 
sieci dostaw , a także metodami identyfikacji i obniżania kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza w zakresie podstaw logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe definicje procesu, zarządzania, synchronizacji i koordynacji w procesach 
gospodarczych Rozpoznaje i definiuje różne metody zarządzania i doskonalenia integracji łańcucha dostaw. Konkretnie 
definiuje problemy występujące w łańcuchu dostaw wpływające na sieć logistyczną.  
W zakresie umiej ętności student umie scharakteryzować wymagania rynkowe wobec wymogów projektowania i 
zarządzania sieciami dostaw wykazuje kreatywność i umiejętność budowania koncepcji zastosowania systemów 
zarządzania sieciami dostaw w ujęciu procesowym i systemowym. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z budowaniem koncepcji 
zastosowania nowoczesnych modeli sieci dostaw. Podejmuje rozważania w zakresie próby oceny zaproponowanego 
projektu, a także chętnie analizuje rolę i znaczenie opracowania projektu zarządzania sieciami dostaw dla potrzeb 
przedsiębiorstwa.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba 
godzin 

1. Projektowanie i zarządzanie procesem. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi 1 
2. Łańcuch dostaw jako element  zarządzania dostawami 1 
3.Metody i narzędzia projektowania i usprawniania procesów logistycznych (benchmarking, 
QFD) 

2 

4. Organizacja sieci logistycznej. Etapowość w projektowaniu sieci. 1 
5. Koszty przepływu produktów i informacji w łańcuchu dostaw 2 
6. Częstotliwość i elastyczność dostaw jako logistyka wydajności 1 
7. Projektowanie i analizowanie procesów łańcucha dostaw (model SCOR). 2 
8. Koordynacja, integracja i synchronizacja ogniw w łańcuchu dostaw, Zintegrowany łańcuch 
dostaw jako istota zarządzania sieciami dostaw. 

2 

9. Metoda ABC – określenie stopnia integracji sieci dostaw 2 

 

10. Projektowanie i zarządzanie siecią dostaw  a standardy logistycznej obsługi klienta 1 
Suma  15 
 Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba 

godzin 
1. Projektowanie i zarządzanie procesem. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi 1 
2. Łańcuch dostaw jako element  zarządzania dostawami 1 
3.Metody i narzędzia projektowania i usprawniania procesów logistycznych (benchmarking, 
QFD) 

2 

 

4. Organizacja sieci logistycznej. Etapowość w projektowaniu sieci. 1 
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5. Koszty przepływu produktów i informacji w łańcuchu dostaw 2 
6. Częstotliwość i elastyczność dostaw jako logistyka wydajności 1 
7. Projektowanie i analizowanie procesów łańcucha dostaw (model SCOR). 2 
8. Koordynacja, integracja i synchronizacja ogniw w łańcuchu dostaw, Zintegrowany łańcuch 
dostaw jako istota zarządzania sieciami dostaw. 

2 

9. Metoda ABC – określenie stopnia integracji sieci dostaw 2 
10. Projektowanie i zarządzanie siecią dostaw  a standardy logistycznej obsługi klienta 1 

Suma  15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja multimedialna, projekt budowy 
sieci dostaw w wybranym sektorze rynku. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści ćwiczeń oraz wykładów – 90%, ocena z projektu i aktywność na zajęciach - 
10%. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Forma aktywno ści  
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie prezentacji i studiowanie literatury 15 

Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 15 
Suma 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

2 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw : koncepcje, procedury, doświadczenia Warszawa : Polskie Wydaw. 
Ekonomiczne 
2.Grudziewski W., Hejduk I., Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.  
 3.Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana - metody - techniki - analizy. Wydawnictwo Politechniki  
Śląskiej. Gliwice 2006.  
2. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice  
2007.  
3. Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.  
4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007.  
5. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  
Gdańsk 2001.   
6. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN,  
Warszawa 2006. 
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Projektowanie i zarządzanie sieciami dostaw – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i zarz ądzanie sieciami 
dostaw  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr  II/4 
Rodzaj studiów Niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl, mgr A. Rzeczycki 
andrzej.rzeczycki@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i  
charakteryzowania form projektowania sieci dostaw, roli synchronizacji działań w zintegrowanym łańcuchu dostaw w  
obsłudze logistycznej klienta, a także zapoznanie go z nowoczesnymi metodami i narzędziami budowania i zarządzania 
sieciami dostaw w logistyce  oraz doskonalenia jakości procesów logistycznych.   
Student powinien zapoznać się również z obowiązującymi standardami oraz nowoczesnymi metodami projektowania sieci 
dostaw , a także metodami identyfikacji i obniżania kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza w zakresie podstaw logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe definicje procesu, zarządzania, synchronizacji i koordynacji w procesach 
gospodarczych Rozpoznaje i definiuje różne metody zarządzania i doskonalenia integracji łańcucha dostaw. Konkretnie 
definiuje problemy występujące w łańcuchu dostaw wpływające na sieć logistyczną.  
W zakresie umiej ętności student umie scharakteryzować wymania rynkowe wobec wymogów projektowania i 
zarządzania sieciami dostaw wykazuje kreatywność i umiejętność budowania koncepcji zastosowania systemów 
zarządzania sieciami dostaw w ujęciu procesowym i systemowym. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z budowaniem koncepcji 
zastosowania nowoczesnych modeli sieci dostaw. Podejmuje rozważania w zakresie próby oceny zaproponowanego 
projektu, a także chętnie analizuje rolę i znaczenie opracowania projektu zarządzania sieciami dostaw dla potrzeb 
przedsiębiorstwa. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Projektowanie i zarządzanie procesem. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi 1 
2.Metody i narzędzia projektowania i usprawniania procesów logistycznych (benchmarking, 
QFD) 

1 

3. Organizacja sieci logistycznej. Etapowość w projektowaniu sieci. 1 
4. Koszty przepływu produktów i informacji w łańcuchu dostaw 1 
5. Częstotliwość i elastyczność dostaw jako logistyka wydajności 1 
6. Projektowanie i analizowanie procesów łańcucha dostaw (model SCOR). 1 
7. Koordynacja, integracja i synchronizacja ogniw w łańcuchu dostaw, Zintegrowany łańcuch 
dostaw jako istota zarządzania sieciami dostaw. 

1 

8. Metoda ABC – określenie stopnia integracji sieci dostaw 1 

 

9. Projektowanie i zarządzanie siecią dostaw  a standardy logistycznej obsługi klienta 1 
Suma  9 
 Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Projektowanie i zarządzanie procesem. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi 1 
2.Metody i narzędzia projektowania i usprawniania procesów logistycznych (benchmarking, 
QFD) 

1 

3. Organizacja sieci logistycznej. Etapowość w projektowaniu sieci. 1 
4. Koszty przepływu produktów i informacji w łańcuchu dostaw 1 
5. Częstotliwość i elastyczność dostaw jako logistyka wydajności 1 
6. Projektowanie i analizowanie procesów łańcucha dostaw (model SCOR). 1 

 

7. Koordynacja, integracja i synchronizacja ogniw w łańcuchu dostaw, Zintegrowany łańcuch 1 
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dostaw jako istota zarządzania sieciami dostaw. 
8. Metoda ABC – określenie stopnia integracji sieci dostaw 1 
9. Projektowanie i zarządzanie siecią dostaw  a standardy logistycznej obsługi klienta 1 

Suma  9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja multimedialna, projekt budowy 
sieci dostaw w wybranym sektorze rynku. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Kolokwium zaliczeniowe obejmujące treści ćwiczeń oraz wykładów – 90%, ocena z projektu i aktywność na zajęciach - 
10%. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Forma aktywno ści  
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie prezentacji i studiowanie literatury (case) 20 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 12 
Suma 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw : koncepcje, procedury, doświadczenia Warszawa : Polskie Wydaw. 
Ekonomiczne 
2.Grudziewski W., Hejduk I., Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.  
 3.Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana - metody - techniki - analizy. Wydawnictwo Politechniki  
Śląskiej. Gliwice 2006.  
2. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice  
2007.  
3. Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.  
4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007.  
5. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  
Gdańsk 2001.   
6. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN,  
Warszawa 2006. 
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Zarządzanie gospodarką materiałową – stacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Zrządzanie gospodark ą materiałow ą 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego przedmiotu jest zapoznanie studentów z  przykładami funkcjonujących rozwiązań w 
logistycznych gospodarce materiałowej. Celem wynikowym jest pozyskanie umiejętności w wykorzystaniu narzędzi 
szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania studentów na zmiany zachodzące w gospodarce 
materiałowej przedsiębiorstw, na potrzeby planów produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa oraz na sytuację w jego 
otoczeniu rynkowym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
podstaw logistyki. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy studenci potrafią definiować, wymieniać i rozpoznawać oraz rozróżniać podstawowe 
jednostki ładunkowe paletowe, kontenerowe, pakietowe. Klasyfikują i wymieniają  opakowania. W zakresie kompetencji 
emocjonalnych studenci potrafią dokonać  oceny i analizy dostawców, porównują  cykle zaopatrzenia przedsiębiorstwa, 
analizują koszty zaopatrzenia, przypadki gospodarki materiałowej i zaopatrzenia. Wybierają narzędzia i metody klasyfikacji 
opakowań, Przedstawiają przykłady funkcjonowania rozwiązań w logistycznych łańcuchach opakowaniowych i funkcje 
spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Analizują podstawowe zasady formowania i zabezpieczania 
jednostek ładunkowych. W zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje 
samodzielnie,  pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych 2 
2.Indeks materiałowy i kartoteka materiałowa 1 
3.Systemy planowania zamówień i dostaw 2 
4.Wpływ informatyki na logistykę 1 
5. Istota i podstawy organizacji gospodarki magazynowej 1 
6. Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów 2 
7. Kontrola jakości dostaw 1 
8. Obsługa dokumentów magazynowych 1 
9. Ewidencja stanów magazynowych 1 
10. System kodów kreskowych w ewidencji magazynowej 1 
11. Organizacja gospodarki opakowaniami w magazynie 1 

 

12. Istota i cel inwentaryzacji 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji 2 
2. Analiza ABC i XYZ w planowaniu materiałowym 2 
3. Planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych 2 
4. Składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów 2 
5. Operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru i zwrotów) 2 
6. Procedury, instrukcje, dokumenty operacyjne i zakres obowiązków pracowników 
   gospodarki materiałowej 

3 

7. Kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja  
   przyjęcia materiałów 

2 

8. Analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia -   
    terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas 

3 

 

9. Kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia 2 



 185 

10. Budżetowanie gospodarki materiałowej 2 
11. Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia –  
     systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne,  
     traceability 

4 

12. Rodzaje inwentaryzacji, przebieg inwentaryzacji .Inwentaryzacja materiałów sypkich i  
      kawałkowych 

2 

13. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć –laboratorium Liczba godzin 
1.System informatyczny gospodarki materiałowej – wprowadzenie. Praca  wykorzystaniem  
   oprogramowania SAP – moduł magazynowy 

2 

2. Prowadzenie bieżącej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów i stanów magazynowych 
     na poszczególnych kontach magazynowych 

3 

3. Obliczanie ceny średnioważonej materiału na podstawie aktualnej ilości i wartości z 
     kartoteki stanów 

3 

4. Obrót dokumentami magazynowymi: PZ - Przyjęcie materiału z zewnątrz, WZ- Wydanie 
     materiału na zewnątrz, RW- Pobranie materiału 

3 

5. Obrót dokumentami : ZW- Zwrot materiału, MM- Przesunięcie międzymagazynowe, 
    Protokoły różnic PR+ (zwiększa stan magazynowy), PR- (zmniejsza stan magazynowy) 

2 

6. Przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie arkuszy spisowych 2 
7.  Zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, maksymalne, okres 
     przechowywania, lokalizacja w magazynie) 

2 

8. Tworzenie protokołów poinwentaryzycyjnych 2 
9. Zestawienia obrotów magazynowych za dowolny okres według różnych kryteriów 2 
10. Zestawienia materiałów wg algorytmów pierwsze przyszło pierwsze wyszło lub wg     
    wskazanej ceny 

2 

11. Generowanie zestawień tabelarycznych opartych na informacji zawartej w bazie danych                 
(np.zestawienie sprzedaży za dany okres, zestawienie zakupów u danego odbiorcy itp.) 

3 

12. Zakupy wg dostawców i asortymentu 2 

 

13. Wykaz Ubytków z dokumentów WZ 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium:  sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych, wejściówki. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 85 
Przygotowanie się do laboratorium 45 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 45 
Samodzielne studia literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów 
biblioteki i czytelni 

50 

SUMA 225 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 9 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. K. Lyssons: Zakupy zaopatrzeniowe, PWE Warszawa 2006. 
2. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne" PWE, Warszawa 2010. 

3. Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
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Zarządzanie gospodarką materiałową – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Zrządzanie gospodark ą materiałow ą 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18 18   
Status przedmiotu:obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego przedmiotu jest zapoznanie studentów z  przykładami funkcjonujących rozwiązań w 
logistycznych gospodarce materiałowej. Celem wynikowym jest pozyskanie umiejętności w wykorzystaniu narzędzi 
szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania studentów na zmiany zachodzące w gospodarce 
materiałowej przedsiębiorstw, na potrzeby planów produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa oraz na sytuację w jego 
otoczeniu rynkowym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
podstaw logistyki. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy studenci potrafią definiować, wymieniać i rozpoznawać oraz rozróżniać podstawowe 
jednostki ładunkowe paletowe, kontenerowe, pakietowe. Klasyfikują i wymieniają  opakowania. W zakresie kompetencji 
emocjonalnych studenci potrafią dokonać  oceny i analizy dostawców, porównują  cykle zaopatrzenia przedsiębiorstwa, 
analizują koszty zaopatrzenia, przypadki gospodarki materiałowej i zaopatrzenia. Wybierają narzędzia i metody klasyfikacji 
opakowań, Przedstawiają przykłady funkcjonowania rozwiązań w logistycznych łańcuchach opakowaniowych i funkcje 
spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Analizują podstawowe zasady formowania i zabezpieczania 
jednostek ładunkowych. W zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje 
samodzielnie,  pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych 2 
2.Indeks materiałowy i kartoteka materiałowa 1 
3.Systemy planowania zamówień i dostaw 1 
4.Wpływ informatyki na logistykę 1 
5 Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów 1 
6. Obsługa dokumentów magazynowych 1 
7. System kodów kreskowych w ewidencji magazynowej 1 

 

8. Istota i cel inwentaryzacji 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji 1 
2. Analiza ABC i XYZ w planowaniu materiałowym 2 
3. Planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych 1 
4. Składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów 1 
5. Operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru i zwrotów) 1 
6. Procedury, instrukcje, dokumenty operacyjne i zakres obowiązków pracowników 
   gospodarki materiałowej 

2 

7. Kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja  
   przyjęcia materiałów 

1 

8. Analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia -   
    terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas 

2 

9. Kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia 2 
10. Budżetowanie gospodarki materiałowej 1 

 

11. Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia –  
     systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne,  

2 
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     traceability 
12. Rodzaje inwentaryzacji, przebieg inwentaryzacji .Inwentaryzacja materiałów sypkich i  
      kawałkowych 

1 

13. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 1 
Suma - 18 

Forma zaj ęć –laboratorium Liczba godzin 
1.System informatyczny gospodarki materiałowej – wprowadzenie Praca z wykorzystaniem  
   oprogramowania SAP- moduł magazynowy 

2 

2. Prowadzenie bieżącej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów i stanów magazynowych 
     na poszczególnych kontach magazynowych 

2 

3. Obliczanie ceny średnioważonej materiału na podstawie aktualnej ilości i wartości z 
     kartoteki stanów 

2 

4. Obrót dokumentami magazynowymi: PZ - Przyjęcie materiału z zewnątrz, WZ- Wydanie 
     materiału na zewnątrz, RW- Pobranie materiału 

2 

5. Obrót dokumentami : ZW- Zwrot materiału, MM- Przesunięcie międzymagazynowe, 
    Protokoły różnic PR+ (zwiększa stan magazynowy), PR- (zmniejsza stan magazynowy) 

1 

6. Przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie arkuszy spisowych 1 
7.  Zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, maksymalne, okres 
     przechowywania, lokalizacja w magazynie) 

1 

8. Tworzenie protokołów poinwentaryzycyjnych 1 
9. Zestawienia obrotów magazynowych za dowolny okres według różnych kryteriów 1 
10. Zestawienia materiałów wg algorytmów pierwsze przyszło pierwsze wyszło lub wg     
    wskazanej ceny 

1 

11. Generowanie zestawień tabelarycznych opartych na informacji zawartej w bazie danych              
(np.zestawienie sprzedaży za dany okres, zestawienie zakupów u danego odbiorcy itp.) 

2 

12. Zakupy wg dostawców i asortymentu 1 

 

13. Wykaz Ubytków z dokumentów WZ 1 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium:  sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych, wejściówki. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 85 
Przygotowanie się do laboratorium 45 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 45 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

50 

SUMA 225 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 9 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. K. Lyssons: Zakupy zaopatrzeniowe, PWE Warszawa 2006. 
2. Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002 . 

3. K. Kowalska: Logistyka zaopatrzenia. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005. 
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Marketing usług – stacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Marketing usług 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl  Izabela Ostrowska 
izabela.ostrowska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Pod koniec XX wieku nastąpił wyraźny wzrost roli i znaczenia usług w gospodarce. Celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów ze specyfiką działań marketingowych w sektorze usług. Student będzie przygotowany do marketingowego 
myślenia i działania w przedsiębiorstwach usługowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  

 Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny usług, potrafi dokonać charakterystyki usług, potrafi 
przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwach usługowych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa usługowego, identyfikuje specyficzne uwarunkowania marketingowe w wybranych 
firmach usługowych i dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe, bada i ocenia marketingowe otoczenie 
przedsiębiorstw  usługowych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student uświadamia sobie konieczność odmiennego myślenia i działania 
marketingowego w usługach (w stosunku do marketingu dóbr materialnych), szanuje prawa konsumenta i stawia jego 
dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie usług we współczesnej gospodarce.  2 
2. Przeobrażenia sektora usług. 2 
3. Podziały i klasyfikacje usług 2 
4. Relacje w marketingu usług. 2 
5. Specyfika marketingu w usługach: marketing zewnętrzny 2 
6. Specyfika marketingu w usługach: marketing wewnętrzny 2 
7. Specyfika marketingu w usługach: marketing interakcyjny  2 
8. Instrumenty marketingu w usługach: produkt, cena, dystrybucja, promocja  2 
9. Instrumenty marketingu w usługach: personel, świadectwo materialne, procesy  2 
10. Jakość usług 2 
11. Model luk jakościowych w usługach 2 
12. Komunikacja marketingowa w usługach 2 
13. Sprzedaż usług 2 
14. Strategie marketingowe firm usługowych 2 

 

15 Przyszłość usług 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rozróżnianie rodzajów usług 2 
2. Case study – relacje w usługach, tworzenie i zarządzanie relacjami 2 
3. Dostosowanie instrumentów marketingowych do wybranych przedsiębiorstw usługowych 2 
4. Ustalanie jakości usług 2 
5. Użycie modelu luk jakościowych do praktycznych przykładów 2 
6. Promocja usług 2 

 

7. Planowanie sprzedaży usług 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
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Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. Marketing Usług. Wybrane aspekty. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2009. 
Literatura uzupełniająca 
2. A. Payne: Marketing Usług. PWE, Warszawa 1997. 
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Marketing usług – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Marketing usług 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl  Izabela Ostrowska 
izabela.ostrowska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Pod koniec XX wieku nastąpił wyraźny wzrost roli i znaczenia usług w gospodarce. Celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów ze specyfiką działań marketingowych w sektorze usług. Student będzie przygotowany do marketingowego 
myślenia i działania w przedsiębiorstwach usługowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny usług, potrafi dokonać charakterystyki usług, potrafi 
przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwach usługowych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa usługowego, identyfikuje specyficzne uwarunkowania marketingowe w wybranych 
firmach usługowych i dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe, bada i ocenia marketingowe otoczenie 
przedsiębiorstw  usługowych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student uświadamia sobie konieczność odmiennego myślenia i działania 
marketingowego w usługach (w stosunku do marketingu dóbr materialnych), szanuje prawa konsumenta i stawia jego 
dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i znaczenie usług we współczesnej gospodarce.  1 
2. Przeobrażenia sektora usług. 1 
3. Podziały i klasyfikacje usług 1 
4. Relacje w marketingu usług. 2 
5. Specyfika marketingu w usługach: marketing zewnętrzny 1 
6. Specyfika marketingu w usługach: marketing wewnętrzny 1 
7. Specyfika marketingu w usługach: marketing interakcyjny  1 
8. Instrumenty marketingu w usługach: produkt, cena, dystrybucja, promocja  1 
9. Instrumenty marketingu w usługach: personel, świadectwo materialne, procesy  1 
10. Jakość usług 2 
11. Model luk jakościowych w usługach 1 
12. Komunikacja marketingowa w usługach 2 
13. Sprzedaż usług 1 
14. Strategie marketingowe firm usługowych 1 

 

15 Przyszłość usług 1 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rozróżnianie rodzajów usług 1 
2. Case study – relacje w usługach, tworzenie i zarządzanie relacjami 2 
3. Dostosowanie instrumentów marketingowych do wybranych przedsiębiorstw usługowych 1 
4. Ustalanie jakości usług 1 
5. Użycie modelu luk jakościowych do praktycznych przykładów 1 
6. Promocja usług 1 

 

7. Planowanie sprzedaży usług 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
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Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 102 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. Marketing Usług. Wybrane aspekty. Red. J. Perenc. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2009. 
Literatura uzupełniająca 
2. A. Payne: Marketing Usług. PWE, Warszawa 1997. 

 



 192 

Marketing relacji – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Marketing relacji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług 
Kierunek: Logistyka  
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Anna Szwajlik anna.szwajlik@wzieu.pl  , Izabela Ostrowska izabela.ostrowska@wzieu.pl  

 
Cel przedmiotu  
W nowoczesnej koncepcji marketingu klientów mo żna utrzyma ć dzięki budowie i utrzymaniu partnerskich relacji. 
Jednak budowanie zwi ązków lojalno ściowych wymaga narz ędzi, systemu, a przede wszystkim orientacji działa ń 
firmy na klienta. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofi ą i  narzędziami marketingu relacji. 
  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomo ść pojęć z marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny budowania relacji, w szczególności narzędzia i filozofie 
marketingu relacji, rozpoznaje etapy budowania relacji z klientem, potrafi przedstawić istotę lojalności. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować podstawy wdrażania marketing relacji dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa, identyfikuje narzędzia budowania relacji odpowiednie dla wybranego rynku,  
dostosowuje rozwiązania do typologii klientów, potrafi zaprojektować podstawy programu lojalnościowego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność budowania relacji dla osiągnięcia długofalowych 
korzyści. Zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji długookresowych jakie niesie zaniedbanie dobrych relacji 
nawet z incydentalnym klientem; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do marketingu relacji 2 
2. Relacje i partnerstwo w marketingu 2 
3. Rola marketingu wewnętrznego w marketingu relacji 2 
4. Jakość jako fundament marketingu relacji 2 
5. Komunikacja indywidualna jako instrument kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem  2 
6. Komunikacja masowa w marketingu relacji 2 
7. Programy lojalnościowe 2 

 

8. Marketing społeczny w aspekcie relacji partnerskich z otoczeniem 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rozpoznawanie rodzajów relacji w przedsiębiorstwie 3 
2. Analiza procesu marketingu relacji 2 
3. Wprowadzenie marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie – case study 3 
4. Rozpoznawanie wymiarów jakości 3 
5. Możliwości poprawy jakości usług 2 
6. Identyfikacja kluczowych klientów  2 
8. Wykorzystanie baz danych w marketingu relacji 2 
9. Wykorzystanie Internetu w marketingu relacji 2 
10. Pojęcie i znaczenie lojalności klienta 2 
11. Projektowanie programów lojalnościowych – case study 2 
12.Prezentacja wybranych rozwiązań marketingu relacji – prezentacja studentów (cz 1.) 2 
13. Prezentacja wybranych rozwiązań marketingu relacji – prezentacja studentów (cz 2.) 2 
14. Identyfikacja rozwiązań marketingu społecznego w wybranych przedsiębiorstwach 3 

 

  
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia  
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Pisemne kolokwium. Pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do 
zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch 
aktywności z zajęć i obowiązkowej prezentacji. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.  Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A. Marketing partnerski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008 
Literatura uzupełniająca: 
2. I. Dembińska – Cyran, J. Hołub- Iwan, J. Perenc; Zarządzanie Relacjami z klientem, DIFIN, Warszawa 2004r.  
3. J. Dyche; CRM. Relacje z klientami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 
4. P. Cheverton; Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 
5. Materiały konferencyjne; Budowanie Relacji z Klientami, Instytut Zarządzania, Warszawa czerwiec 2001 
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Marketing relacji – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Marketing relacji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług 
Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Anna Szwajlik anna.szwajlik@wzieu.pl  , Izabela Ostrowska izabela.ostrowska@wzieu.pl  

 
Cel przedmiotu  
W nowoczesnej koncepcji marketingu klientów mo żna utrzyma ć dzięki budowie i utrzymaniu partnerskich relacji. 
Jednak budowanie zwi ązków lojalno ściowych wymaga narz ędzi, systemu, a przede wszystkim orientacji działa ń 
firmy na klienta. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofi ą i  narzędziami marketingu relacji. 
  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomo ść pojęć z marketingu 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny budowania relacji, w szczególności narzędzia i filozofie 
marketingu relacji, rozpoznaje etapy budowania relacji z klientem, potrafi przedstawić istotę lojalności. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować podstawy wdrażania marketing relacji dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa, identyfikuje narzędzia budowania relacji odpowiednie dla wybranego rynku,  
dostosowuje rozwiązania do typologii klientów, potrafi zaprojektować podstawy programu lojalnościowego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność budowania relacji dla osiągnięcia długofalowych 
korzyści. Zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji długookresowych jakie niesie zaniedbanie dobrych relacji 
nawet z incydentalnym klientem; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do marketingu relacji 2 
2. Relacje i partnerstwo w marketingu 1 
3. Rola marketingu wewnętrznego w marketingu relacji 1 
4. Jakość jako fundament marketingu relacji 1 
5. Komunikacja indywidualna jako instrument kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem  1 
6. Komunikacja masowa w marketingu relacji 1 
7. Programy lojalnościowe 1 

 

8. Marketing społeczny w aspekcie relacji partnerskich z otoczeniem 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rozpoznawanie rodzajów relacji w przedsiębiorstwie 1 
2. Analiza procesu marketingu relacji 1 
3. Wprowadzenie marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie – case study 2 
4. Rozpoznawanie wymiarów jakości 1 
5. Możliwości poprawy jakości usług 1 
6. Identyfikacja kluczowych klientów  1 
7. Pisemne kolokwium z zagadnień z zajęć 1-6 1 
8. Wykorzystanie baz danych w marketingu relacji 1 
9. Wykorzystanie Internetu w marketingu relacji 1 
10. Pojęcie i znaczenie lojalności klienta 1 
11. Projektowanie programów lojalnościowych – case study 1 
12.Prezentacja wybranych rozwiązań marketingu relacji – prezentacja studentów (cz 1.) 2 
13. Prezentacja wybranych rozwiązań marketingu relacji – prezentacja studentów (cz 2.) 2 

 

14. Identyfikacja rozwiązań marketingu społecznego w wybranych przedsiębiorstwach 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne kolokwium. Pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do 



 195 

zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch 
aktywności z zajęć i obowiązkowej prezentacji. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 102 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.  Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A. Marketing partnerski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008 
Literatura uzupełniaj ąca: 
2. I. Dembińska – Cyran, J. Hołub- Iwan, J. Perenc; Zarządzanie Relacjami z klientem, DIFIN, Warszawa 2004r.  
3. J. Dyche; CRM. Relacje z klientami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 
4. P. Cheverton; Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 
5. Materiały konferencyjne; Budowanie Relacji z Klientami, Instytut Zarządzania, Warszawa czerwiec 2001 
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Podstawy badań marketingowych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Podstawy Bada ń Marketingowych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Joanna Hołub-Iwan Magdalena Małachowska magdalena.malachowska@wzieu.pl   

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów ze sposobami pozyskiwania informacji marketingowej i sposobami jej wykorzystania w procesie 
zarządzania.; zdobycie przez studentów umiejętności samodzielnego zaprojektowania, przeprowadzenia i 
zinterpretowania badania marketingowego, odpowiadającego problemom decyzyjnym przedsiębiorstw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna proces badania marketingowego; rozpoznaje podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, 
rozpoznaje sytuacje marketingowej, potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny 
zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć problem decyzyjny na problemy badawcze, potrafi sformułować 
hipotezę, dobiera odpowiednią dla danego problemu metodę doboru próby, identyfikuje i przygotowuję metodę badawczą 
dla wybranego problemu badawczego, samodzielnie analizuje dane uzyskane z badania.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność rozpoznania rynku dla poprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w konkurencyjnych otoczeniu; jest świadomy problemów etycznych związanych z 
badaniami marketingowymi.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych; System 
Informacji marketingowej; funkcje, cele i zakres badań marketingowych; ESOMAR 

2 

2. Od symptomu problemu do hipotezy i pytań badawczych - transformacja dostrzeganych 
symptomów w: problem decyzyjny, problem badawczy, hipotezy, pytania badawcze 

2 

3. Etapy procesu badania marketingowego; planowanie badania marketingowego; badania 
marketingowe wtórne i pierwotne; badania jakościowe i ilościowe 

2 

4. Metody doboru próby badawczej (losowe i nielosowe); podstawowe wzory na obliczanie 
wielkości próby badawczej 

2 

5. Metody badań marketingowych – ankieta 2 
6. Metody badań marketingowych – wywiad indywidualny 2 
7. Metody badań marketingowych – wywiad grupowy 2 
8. Metody badań marketingowych – obserwacja 2 
9. Metody badań marketingowych – eksperyment 2 
10. Metody badań marketingowych – metody projekcyjne 2 
11. Metody badań marketingowych – pozostałe metody 2 
12. Błędy w zbieraniu danych i działania zapobiegawcze 2 
13. Metody analizy danych marketingowych 2 
14. Metody prezentacji i oceny badania marketingowego 2 

 

15 Organizacja badań w przedsiębiorstwie; wykorzystanie badań marketingowych w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

2 

Suma - 30 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie systemu informacji marketingowej dla wybranego przedsiębiorstwa. 
Antycypacja potrzeb informacyjnych 

2 

2. Transformacja symptomów problemów w problem badawczy, hipotezy i pytania badawcze 
– praca w grupach na przykładach 

2 

3. Dobór źródeł informacji dla przykładowych sytuacji decyzyjnych w przedsiębiorstwie. 2 

 

4.Praktyczne ćwiczenia z doboru próby do badań na konkretnych przykładach.  2 
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5. Projektowanie kwestionariusza ankiety dla wybranego problemu badawczego. 2 
6. Projektowanie kwestionariusza wywiadu bezpośredniego dla wybranego problemu 
badawczego. 

4 

8. Projektowanie scenariusza badania fokusowego dla wybranego przykładu. 2 
9. Projektowanie scenariusza badania mystery shopping dla wybranego przykładu. 2 
10. Projektowania kwestionariusza wykorzystującego metody projekcyjne dla wybranego 
przykładu 

2 

11. Projektowanie eksperymentu jako metody zbierania danych dla wybranego przykładu 2 
12. Dostosowywanie skali w badaniu postaw do wybranych problemów badawczych 2 
13. Praktyczne ćwiczenia z redukcji i analizy danych 2 
14. Prezentacja wyników badania własnego studentów 4 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: dwa pisemne kolokwia w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
przeprowadzenie i zaprezentowanie na zajęciach (ćw 14) badania ankietowego wg. wskazówek nauczyciela. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1.  S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
2.  Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005.  
 
Literatura uzupełniająca 
3. Badania marketingowe. Red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001  
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Podstawy badań marketingowych – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Podstawy Bada ń Marketingowych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Joanna Hołub-Iwan Magdalena Małachowska magdalena.malachowska@wzieu.pl   

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów ze sposobami pozyskiwania informacji marketingowej i sposobami jej wykorzystania w procesie 
zarządzania.; zdobycie przez studentów umiejętności samodzielnego zaprojektowania, przeprowadzenia i 
zinterpretowania badania marketingowego, odpowiadającego problemom decyzyjnym przedsiębiorstw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna proces badania marketingowego; rozpoznaje podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, 
rozpoznaje sytuacje marketingowej, potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny 
zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć problem decyzyjny na problemy badawcze, potrafi sformułować 
hipotezę, dobiera odpowiednią dla danego problemu metodę doboru próby, identyfikuje i przygotowuję metodę badawczą 
dla wybranego problemu badawczego, samodzielnie analizuje dane uzyskane z badania.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność rozpoznania rynku dla poprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w konkurencyjnych otoczeniu; jest świadomy problemów etycznych związanych z 
badaniami marketingowymi.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych; System 
Informacji marketingowej; funkcje, cele i zakres badań marketingowych; ESOMAR 

1 

2. Od symptomu problemu do hipotezy i pytań badawczych - transformacja dostrzeganych 
symptomów w: problem decyzyjny, problem badawczy, hipotezy, pytania badawcze 

1 

3. Etapy procesu badania marketingowego; planowanie badania marketingowego; badania 
marketingowe wtórne i pierwotne; badania jakościowe i ilościowe 

1 

4. Metody doboru próby badawczej (losowe i nielosowe); podstawowe wzory na obliczanie 
wielkości próby badawczej 

1 

5. Metody badań marketingowych – ankieta 2 
6. Metody badań marketingowych – wywiad indywidualny 1 
7. Metody badań marketingowych – wywiad grupowy 2 
8. Metody badań marketingowych – obserwacja 1 
9. Metody badań marketingowych – eksperyment 1 
10. Metody badań marketingowych – metody projekcyjne 1 
11. Metody badań marketingowych – pozostałe metody 1 
12. Błędy w zbieraniu danych i działania zapobiegawcze 1 
13. Metody analizy danych marketingowych 1 
14. Metody prezentacji i oceny badania marketingowego 1 

 

15 Organizacja badań w przedsiębiorstwie; wykorzystanie badań marketingowych w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

2 

Suma - 18 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie systemu informacji marketingowej dla wybranego przedsiębiorstwa. 
Antycypacja potrzeb informacyjnych 

1 

2. Transformacja symptomów problemów w problem badawczy, hipotezy i pytania badawcze 
– praca w grupach na przykładach 

1 

3. Dobór źródeł informacji dla przykładowych sytuacji decyzyjnych w przedsiębiorstwie. 1 

 

4.Praktyczne ćwiczenia z doboru próby do badań na konkretnych przykładach.  1 
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5. Projektowanie kwestionariusza ankiety dla wybranego problemu badawczego. 2 
6. Projektowanie kwestionariusza wywiadu bezpośredniego dla wybranego problemu 
badawczego. 

2 

8. Projektowanie scenariusza badania fokusowego dla wybranego przykładu. 1 
9. Projektowanie scenariusza badania mystery shopping dla wybranego przykładu. 1 
10. Projektowania kwestionariusza wykorzystującego metody projekcyjne dla wybranego 
przykładu 

1 

11. Projektowanie eksperymentu jako metody zbierania danych dla wybranego przykładu 1 
12. Dostosowywanie skali w badaniu postaw do wybranych problemów badawczych 1 
13. Praktyczne ćwiczenia z redukcji i analizy danych 2 
14. Prezentacja wyników badania własnego studentów 2 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: dwa pisemne kolokwia w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
przeprowadzenie i zaprezentowanie na zajęciach (ćw 14) badania ankietowego wg. wskazówek nauczyciela. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 20 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 20 
SUMA 70 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

5 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1.  S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
2.  Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005.  
 
Literatura uzupełniająca 
3. Badania marketingowe. Red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001  
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SEMESTR V 

Logistyka dystrybucji – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyka Dystrybucji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów Rodzaj studiów I stopie ń 
stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl, Dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. 
Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr 
Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
nabycie przez studentów wiedzy w zakresie teorii kanałów dystrybucji,  strategii logistycznych w handlu oraz 
wykorzystywania kanałów dystrybucji w budowaniu pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
tematyka logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, podstawy ekonomii, podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
Student powinien posiadać wiedz ę w zakresie: 
- rozpoznawania i charakterystyki zróżnicowanych systemów dystrybucji, 
- rozróżniania poszczególnych typów dystrybutorów 
- rozumienia trendów rynkowych w systemach dystrybucji w Polsce i na świecie 
- instrumentów i narzędzi wspierających logistykę dystrybicji w przedsiębiorstwie 
 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- wnioskować na temat zalet i wad poszczególnych typów systemów dystrybucji przedsiębiorstw, 
- przewidywać konsekwencje decyzji w systemie dystrybucji dla systemu logistycznego  
- analizować i oceniać system dystrybucji przedsiębiorstwa 
- planować rozwiązania lokalizacyjne dla centrów dystrybucji 
 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związanej z możliwościami podnoszenia 
efektywności systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń, pracuje 
samodzielne przygotowując projekt 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i struktura kanałów dystrybucji. 1 
2. Marketingowo-logistyczne zarządzanie systemem dystrybucji.  2 
3. Handel hurtowy i detaliczny. Zmiany w światowych systemach dystrybucji. 4 
4. Modele systemów dystrybucji fizycznej producentów. 2 
5. Zarządzanie logistyczne w procesach dystrybucji towarów.  2 
6. Określanie lokalizacji centrów dytrybucji 2 

 

7. Systemy informacyjne wspomagające logistykę dystrybucji 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Wprowadzenie do tematyki logistyki dystrybucji oraz sposobu uczestnictwa i zaliczenia 
ćwiczeń 

1 

2. Współzależność decyzji logistycznych i marketingowych w systemie dystrybucji  2 
3.Problematyka parametryzacji systemu dystrybucji 4 
4. Specyfika logistyki dystrybucji  ze względu na typ dystrybutora. 2 
5. Określanie lokalizacji centrów dytrybucji - zadania 2 
6. Nowoczesne rozwiązania w logistyce dystrybucji 2 

 

7. Prezentacje prac zaliczeniowych nt. systemów dystrybucji przedsiębiorstw 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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Wykład w oparciu o prezentację multimadialną, ćwiczenia (zadania, dyskusje, case study, praca w grupach, opracowanie 
projektu) 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie w formie prezentacji pracy nt systemu dystrybucji  
Egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. Egzamin 
obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 20 
Przygotowanie projektu 50 
SUMA 110 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
M.Frankowska, M.Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji", PWE, Warszawa 2011 
Logistyka dystrybucji, specyfika, tendencje rozowjowe, dobre praktyki, red. K. Rutkowski, wyd. SGH, Warszawa 2005 
P. Cyplik, D. Głowacka, M. Fertsch, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 
2008 
Literatura uzupełniaj ąca: 
M.Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, AW Placet, Warszawa 1998 
M.Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków 1998 
J.J.Coyle, E.J.Bardi, C.J.Langley, Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002 
Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001 
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Logistyka dystrybucji – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyka Dystrybucji 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów Rodzaj studiów I stopie ń / 
niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl, Dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. 
Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr 
Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
nabycie przez studentów wiedzy w zakresie teorii kanałów dystrybucji,  strategii logistycznych w handlu oraz 
wykorzystywania kanałów dystrybucji w budowaniu pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
tematyka logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, podstawy ekonomii, podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
Student powinien posiadać wiedz ę w zakresie: 
- rozpoznawania i charakterystyki zróżnicowanych systemów dystrybucji, 
- rozróżniania poszczególnych typów dystrybutorów 
- rozumienia trendów rynkowych w systemach dystrybucji w Polsce i na świecie 
- instrumentów i narzędzi wspierających logistykę dystrybicji w przedsiębiorstwie 
 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- wnioskować na temat zalet i wad poszczególnych typów systemów dystrybucji przedsiębiorstw, 
- przewidywać konsekwencje decyzji w systemie dystrybucji dla systemu logistycznego  
- analizować i oceniać system dystrybucji przedsiębiorstwa 
- planować rozwiązania lokalizacyjne dla centrów dystrybucji 
 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związanej z możliwościami podnoszenia 
efektywności systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń, pracuje 
samodzielne przygotowując projekt 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i struktura kanałów dystrybucji. 1 
2. Marketingowo-logistyczne zarządzanie systemem dystrybucji.  2 
3. Handel hurtowy i detaliczny. Zmiany w światowych systemach dystrybucji. 4 
4. Modele systemów dystrybucji fizycznej producentów. 2 
5. Zarządzanie logistyczne w procesach dystrybucji towarów.  2 
6. Określanie lokalizacji centrów dytrybucji 2 

 

7. Systemy informacyjne wspomagające logistykę dystrybucji 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Wprowadzenie do tematyki logistyki dystrybucji oraz sposobu uczestnictwa i zaliczenia 
ćwiczeń 

1 

2. Współzależność decyzji logistycznych i marketingowych w systemie dystrybucji  2 
3.Problematyka parametryzacji systemu dystrybucji 4 
4. Specyfika logistyki dystrybucji  ze względu na typ dystrybutora. 2 
5. Określanie lokalizacji centrów dytrybucji - zadania 2 
6. Nowoczesne rozwiązania w logistyce dystrybucji 2 

 

7. Prezentacje prac zaliczeniowych nt. systemów dystrybucji przedsiębiorstw 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimadialną, ćwiczenia (zadania, dyskusje, case study, praca w grupach, opracowanie 
projektu) 
Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie w formie prezentacji pracy nt systemu dystrybucji  
Egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. Egzamin 
obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 30 
Przygotowanie projektu 60 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
M.Frankowska, M.Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji", PWE, Warszawa 2011 
Logistyka dystrybucji, specyfika, tendencje rozowjowe, dobre praktyki, red. K. Rutkowski, wyd. SGH, Warszawa 2005 
P. Cyplik, D. Głowacka, M. Fertsch, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 
2008 
Literatura uzupełniaj ąca: 
M.Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, AW Placet, Warszawa 1998 
M.Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków 1998 
J.J.Coyle, E.J.Bardi, C.J.Langley, Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002 
Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001 
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Polityka społeczno-gospodarcza – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczno - gospodarcza 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Polityki Gospodarc zej 

Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III rok, 5 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Anna Drab-Kurowska anna.drab@wzieu.pl, dr Tomasz Sondej tomasz.sondej@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych teorii polityki społeczno-gospodarczej. Student powinien nabyć 
znajomość: pojęć z zakresu polityki i polityki gospodarczej oraz społecznej, instrumentów polityki oraz metod ich 
stosowania. Ponadto powinien poznać poszczególne rodzaje polityki społeczno-gospodarczej oraz polityk branżowych i 
umieć je odnieść do sytuacji bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki społeczno-gospodarczej, rozpoznaje działania w 
zakresie polityki społeczno gospodarczej, potrafi przedstawić proces kreowania i wdrażania polityki społeczno-
gospodarczej, rozumie przyczyny zachowań podmiotów wymienionej polityki, rozróżnia poszczególne polityki, ich cele i 
instrumenty i metody.  
W zakresie umiej ętności student potrafi analizować zachowania podmiotów polityki społeczno-gospodarczej, oceniać 
stosowane metody i i strategie w polityce społeczno-gospodarczej 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań podmiotów 
polityki społeczno-gospodarczej na państwo i region oraz świat; szanuje prawa obywatelskie i swobodę działalności 
gospodarczej stawia ich dobro ponad realizację celów indywidualnych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawy polityki gospodarczej 2 
2. Uwarunkowania polityki gospodarczej 2 
3. Polityka budżetowa 2 
4. Polityka pieniężna 2 
5. Polityka konkurencji 2 
6. Polityka strukturalna 2 
7. Polityka regionalna 2 
8. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 2 
9. Polityka ochrony środowiska 2 
10. Polityka innowacyjna 2 
11. Polityka energetyczna 2 
12. Polityka łączności 2 
13. Polityka przemysłowa 2 
14Polityka transportowa 2 

 

15. Polityka rolna 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Pojęcie polityki, państwa, funkcji państwa i polityki, w tym polityki gospodarczej 3 
2. Przedmiot, podmioty i cele polityki społeczno-gospodarczej 2 
3.Instrumenty polityki gospodarczej 2 
4. Polityki makroekonomiczne 2 
5. Polityki wspierania konkurencji 2 

 

6. Polityki szczegółowe (branżowe) 4 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: na koniec semestru kolokwium w formie pisemnej – cztery lub pięć pytań opisowych – czas pracy: 50 
minut 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 45 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecin 2009,  
Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008, 
Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, WN PWN, 
Warszawa 1995 
T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, SGH, Warszawa 2000 
Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 
1998 
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. red. E. Mączyńska, Instytut Nauk 
Ekonomicznych PAN, Warszawa 2001 
Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. red. E. Haliżak i R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2006      
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Polityka społeczno-gospodarcza – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczno - gospodarcza 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Polityki Gospodarc zej 

Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III rok, 5 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Anna Drab-Kurowska anna.drab@wzieu.pl, dr Tomasz Sondej tomasz.sondej@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych teorii polityki społeczno-gospodarczej. Student powinien nabyć 
znajomość: pojęć z zakresu polityki i polityki gospodarczej oraz społecznej, instrumentów polityki oraz metod ich 
stosowania. Ponadto powinien poznać poszczególne rodzaje polityki społeczno-gospodarczej oraz polityk branżowych i 
umieć je odnieść do sytuacji bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki społeczno-gospodarczej, rozpoznaje działania w 
zakresie polityki społeczno gospodarczej, potrafi przedstawić proces kreowania i wdrażania polityki społeczno-
gospodarczej, rozumie przyczyny zachowań podmiotów wymienionej polityki, rozróżnia poszczególne polityki, ich cele i 
instrumenty i metody.  
W zakresie umiej ętności student potrafi analizować zachowania podmiotów polityki społeczno-gospodarczej, oceniać 
stosowane metody i i strategie w polityce społeczno-gospodarczej 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań podmiotów 
polityki społeczno-gospodarczej na państwo i region oraz świat; szanuje prawa obywatelskie i swobodę działalności 
gospodarczej stawia ich dobro ponad realizację celów indywidualnych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawy polityki gospodarczej 1 
2. Przedmiot, podmioty i cele polityki społeczno-gospodarczej 1 
3. Instrumenty polityki gospodarczej 1 
4. Uwarunkowania polityki gospodarczej 2 
5. Polityka budżetowa 1 
6. Polityka pieniężna 1 
7. Polityka konkurencji 1 
8. Polityka strukturalna 1 
9. Polityka regionalna 1 
10. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 1 
11. Polityka ochrony środowiska 1 
12. Polityka innowacyjna 1 
13. Polityka energetyczna 1 
14. Polityka łączności 1 
15. Polityka przemysłowa 1 
16Polityka transportowa 1 

 

17. Polityka rolna 1 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie: na koniec semestru kolokwium w formie pisemnej – cztery lub pięć pytań opisowych – czas pracy: 50 minut 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium 0 
Przygotowanie się do zajęć 57 

SUMA 75 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
Polityka gospodarcza, red. R. Czaplewski, WN US, Szczecin 2009,  
Polityka gospodarcza, red B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2008, 
Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, WN PWN, 
Warszawa 1995 
T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, SGH, Warszawa 2000 
Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 
1998 
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. red. E. Mączyńska, Instytut Nauk 
Ekonomicznych PAN, Warszawa 2001 
Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. red. E. Haliżak i R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2006      
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Finanse publiczne – stacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne Kod przedmiotu:   

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów Publiczny ch 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III rok 5 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl) 
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów publicznych; przedstawienie podstawowych pojęć i prawidłowości 
związanych z przedmiotem, przedstawienie problemów i dysfunkcji funkcjonujących w sektorze publicznym oraz ukazanie 
sposobów ich rozwiązywania; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych 
oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu makroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć inflacji, bezrobocia, produktu krajowego brutto, 
wzrostu gospodarczego, cyklu koniunkturalnego, systemu podatkowego, polityki pieniężnej i fiskalnej) 
Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny finansów publicznych, wyciąga 
proste wnioski z zachodzących w tym sektorze procesów, rozumie funkcjonowanie i specyfikę sektora publicznego. 
W zakresie umiej ętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących zjawisk, wyjaśnia 
zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym, poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-
prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne rozwiązania 
poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się samodzielnego rozwiązywania postawionych 
problemów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zdefiniowanie sektora finansów publicznych i jego podsektorów. Wyjaśnienie 

podstawowych pojęć i zagadnień 
2 

2. Podmiotowy i przedmiotowy podział sektora finansów publicznych. Funkcje finansów 
publicznych 

2 

3. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i przedmiot ich 
działalności 

3 

4. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych 3 
5. Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 3 

 

6. Polityka fiskalna i monetarna państwa  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Procedura projektowania i uchwalania budżetu państwa (praca w grupach, case 

study, analiza wniosków) 
2 

2. Źródła dochodów i wydatków budżetowych (prezentacje studentów dotyczące tematu 
zajęć) 

2 

3. System podatkowy (case study) 2 
4. Wieloletni plan finansowy państwa (praca w grupach, case study) 3 
5. Deficyt budżetowy i dług publiczny (praca w grupach, case study, analiza wniosków) 2 
6. Przychody i rozchody budżetowe (praca w grupach, analiza wniosków) 2 

 

7. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta  

Forma i warunki zaliczenia  
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne). Oceniany jest zasób wiedzy studenta  
i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 20 
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Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 80 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Red. S. Owsiak: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. PWE 2011 
2. T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne. Wyd. Difin 2010 
3. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN 2008 

Literatura uzupełniająca: 
4. C. Kosikowski: „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” Wyd. LexisNexis 2011 
5. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka: „Prawo finansów publicznych”, Wyd. C.H. Beck 2011 
6. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota” 
7. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl 
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Finanse publiczne – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne Kod przedmiotu:   

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów Publiczny ch 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III rok 5 semestr 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl) 
Dr Magdalena Kogut-Jaworska (magdalena.kogut@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów publicznych; przedstawienie podstawowych pojęć i prawidłowości 
związanych z przedmiotem, przedstawienie problemów i dysfunkcji funkcjonujących w sektorze publicznym oraz ukazanie 
sposobów ich rozwiązywania; stworzenie podstaw do krytycznej refleksji i oceny proponowanych rozwiązań systemowych 
oraz propozycji dokonywania różnorodnych zmian 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu makroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć inflacji, bezrobocia, produktu krajowego brutto, 
wzrostu gospodarczego, cyklu koniunkturalnego, systemu podatkowego, polityki pieniężnej i fiskalnej) 
Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z dziedziny finansów publicznych, wyciąga 
proste wnioski z zachodzących w tym sektorze procesów, rozumie funkcjonowanie i specyfikę sektora publicznego. 
W zakresie umiej ętności student potrafi ocenić skutki proponowanych rozwiązań i zachodzących zjawisk, wyjaśnia 
zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące w sektorze publicznym, poddaje krytyce pewne regulacje organizacyjno-
prawne dotyczące tego sektora, wyprowadza wnioski na podstawie rzeczywistych sytuacji społeczno-gospodarczych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, zachowuje otwartość na różne rozwiązania 
poznanych problemów i zidentyfikowanych dysfunkcji, chętnie podejmuje się samodzielnego rozwiązywania postawionych 
problemów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
7. Zdefiniowanie sektora finansów publicznych i jego podsektorów. Wyjaśnienie 

podstawowych pojęć i zagadnień 
2 

8. Podmiotowy i przedmiotowy podział sektora finansów publicznych. Funkcje finansów 
publicznych 

1 

9. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i przedmiot ich 
działalności 

2 

10. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych 2 

 

11. Polityka fiskalna i monetarna państwa  2 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
8. Procedura projektowania i uchwalania budżetu państwa. Źródła dochodów  

i wydatków budżetowych (praca w grupach, case study, analiza wniosków) 
2 

9. System podatkowy (case study) 2 
10. Wieloletni plan finansowy państwa (praca w grupach, case study) 2 
11. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Przychody i rozchody budżetowe (praca  

w grupach, case study, analiza wniosków) 
2 

 

12. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, Ćwiczenia: case study, dyskusja otwarta  

Forma i warunki zaliczenia  
Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe (wyjaśniająco-problematyczne). Oceniany jest zasób wiedzy studenta  
i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 20 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 80 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

8. Red. S. Owsiak: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Red. PWE 2011 
9. T. Lubińska: Budżet a finanse publiczne. Wyd. Difin 2010 
10. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN 2008 

Literatura uzupełniająca: 
11. C. Kosikowski: „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz” Wyd. LexisNexis 2011 
12. A. Mikos-Sitek, P. Zapadka: „Prawo finansów publicznych”, Wyd. C.H. Beck 2011 
13. Czasopisma ”Finanse publiczne”, „Wspólnota” 
14. Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl 
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Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu kolejowego – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu kolejoweg o 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Arkadiusz Drewnowski, arkadiusz.drewnowski@wzieu. pl 
mgr Emilia Kuciaba, emilia.kuciaba@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z wiązanymi z technologi ą transportu kolejowego oraz z 
organizacj ą i zasadami funkcjonowania przedsi ębiorstw transportu kolejowego i rynku usług kolejow ych. 
Przedstawienie zmian i tendencji rozwojowych w trans porcie kolejowym w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. 
Przygotowanie studentów do podejmowania racjonalnych  decyzji w procesie gospodarowania w 
przedsi ębiorstwach kolejowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść przez studenta podstawowych zagadnie ń z mikroekonomii, zarz ądzania, rachunkowo ści, finansów 
przedsi ębiorstwa, polityki społeczno – gospodarczej, integr acji europejskiej, ekonomiki transportu oraz prawa 
transportowego. 
 Efekty kształcenia    
Student orientuje si ę w podstawowych zagadnieniach technologicznych doty czących transportu kolejowego. 
Student prawidłowo definiuje i charakteryzuje kolejo wy proces przewozowy oraz zasady gospodarowania 
czynnikami produkcji w przedsi ębiorstwach transportu kolejowego. Student rozwi ązuje proste przykłady 
dotycz ące oblicze ń wska źników techniczno – ekonomicznych w przedsi ębiorstwach transportu kolejowego oraz 
prawidłowo analizuje ich zmiany i wyci ąga wła ściwe wnioski co do ich przyczyn. Student orientuje s ię w 
problematyce kosztów, kształtowaniu cen oraz rentow ności usług w przedsi ębiorstwach transportu kolejowego. 
Student orientuje si ę w sytuacji w zakresie organizacji, funkcjonowania i kierunków rozwoju przedsi ębiorstw w 
infrastrukturze kolejowej, kolejowych przewozach pa sażerskich i towarowych. Student orientuje si ę w zakresie 
przekształce ń po roku 1990 w transporcie kolejowym w Polsce i Uni i Europejskiej i potrafi dokona ć krytycznej 
analizy w tym wzgl ędzie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe zagadnienia z technologii transportu kolejowego (drogi kolejowe, urządzenia 
srk, zasady prowadzenia ruchu kolejowego, technologia pracy manewrowej, technologia 
pracy stacji kolejowych) 

9 

2. Proces transportowy i kolejowy proces przewozowy 2 
3. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji oraz czynnikiem ludzkim w 
przedsiębiorstwach transportu kolejowego 

5 

4. Koszty, ceny oraz rentowność usług w transporcie kolejowym 2 
5. Polityka transportowa w odniesieniu do transportu kolejowego 2 
6. Organizacja i formy własności oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych 2 
7. Regulacje prawne funkcjonowania transportu kolejowego 2 
8. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej 2 
9. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich 2 

 

10. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe zagadnienia z technologii transportu kolejowego (kolejowe punkty 
eksploatacyjne, wagony kolejowe, pojazdy trakcyjne, przewozy kombinowane z udziałem 
transportu kolejowego) 

6 

2. Kolejowy proces przewozowy osób i ładunków 2 
3. Wykorzystanie infrastruktury ekonomicznej kolei 3 
4. Gospodarowanie kolejowym taborem przewozowym 3 
5. Wykorzystanie czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie kolejowym 2 
6. Polityka transportowa i kolejowa (Polska, UE) 2 

 

7. Rozwój infrastruktury kolejowej (Polska, UE) 2 
 8. Regulacje prawne w transporcie kolejowym (Polska i UE) 2 
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 9. Organizacja i formy własności przedsiębiorstw kolejowych oraz restrukturyzacja kolei 2 
 10. Koszty przedsiębiorstw kolejowych  2 
 11. Ceny usług kolejowych 2 
 12. Funkcjonowanie rynku kolejowych usług transportowych 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady – prezentacje multimedialne; 
Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, rozwi ązywanie zada ń, prezentacja referatów przez studentów, analiza 
tekstów z dyskusj ą. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń odbywa si ę na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ci ągłej aktywno ści studenta na 
zajęciach. 
Egzamin na koniec semestru odbywa si ę w formie ustnej i obejmuje wiedz ę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej 
literatury.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykłady, ćwiczenia) 60 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury 50 
SUMA 140 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 
Engelhardt J., Transport kolejowy w warunkach transformacji gospodarki. Tom I i II, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 1998 
Engelhardt J., Wardacki W., Zalewski P., Transport kolejowy – organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. Kolejowa 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995 
Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Red. S. Miecznikowski, Wydawnictwo Uniwersytety 
Gdańskiego, Gdańsk 2007 
Paprocki W., Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO. TOR, Warszawa 2003 
Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 2004 
 
Literatura uzupełniająca: 
Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 
Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. 
Radom 2008. 
Załoga E., Kwarciński T.: Strategie rynkowe w transporcie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006.  
 
Czasopisma: 
„Rynek Kolejowy”, „Transport i Komunikacja”, „Kurier Kolejowy”, „Przegląd Komunikacyjny”, „Infrastruktura transportu”, 
„Transport Miejski i Regionalny”, „Polska Gazeta Transportowa” 
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Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu kolejowego – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu kolejoweg o 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Arkadiusz Drewnowski, arkadiusz.drewnowski@wzieu. pl 
mgr Emilia Kuciaba, emilia.kuciaba@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z wiązanymi z technologi ą transportu kolejowego oraz z 
organizacj ą i zasadami funkcjonowania przedsi ębiorstw transportu kolejowego i rynku usług kolejow ych. 
Przedstawienie zmian i tendencji rozwojowych w trans porcie kolejowym w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. 
Przygotowanie studentów do podejmowania racjonalnych  decyzji w procesie gospodarowania w 
przedsi ębiorstwach kolejowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść przez studenta podstawowych zagadnie ń z mikroekonomii, zarz ądzania, rachunkowo ści, finansów 
przedsi ębiorstwa, polityki społeczno – gospodarczej, integr acji europejskiej, ekonomiki transportu oraz prawa 
transportowego. 
 Efekty kształcenia    
Student orientuje si ę w podstawowych zagadnieniach technologicznych doty czących transportu kolejowego. 
Student prawidłowo definiuje i charakteryzuje kolejo wy proces przewozowy oraz zasady gospodarowania 
czynnikami produkcji w przedsi ębiorstwach transportu kolejowego. Student rozwi ązuje proste przykłady 
dotycz ące oblicze ń wska źników techniczno – ekonomicznych w przedsi ębiorstwach transportu kolejowego oraz 
prawidłowo analizuje ich zmiany i wyci ąga wła ściwe wnioski co do ich przyczyn. Student orientuje s ię w 
problematyce kosztów, kształtowaniu cen oraz rentow ności usług w przedsi ębiorstwach transportu kolejowego. 
Student orientuje si ę w sytuacji w zakresie organizacji, funkcjonowania i kierunków rozwoju przedsi ębiorstw w 
infrastrukturze kolejowej, kolejowych przewozach pa sażerskich i towarowych. Student orientuje si ę w zakresie 
przekształce ń po roku 1990 w transporcie kolejowym w Polsce i Uni i Europejskiej i potrafi dokona ć krytycznej 
analizy w tym wzgl ędzie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe zagadnienia z technologii transportu kolejowego (drogi kolejowe, urządzenia 
srk, zasady prowadzenia ruchu kolejowego, technologia pracy manewrowej, technologia 
pracy stacji kolejowych) 

6 

2. Proces transportowy i kolejowy proces przewozowy 1 
3. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji oraz czynnikiem ludzkim w 
przedsiębiorstwach transportu kolejowego 

3 

4. Koszty, ceny oraz rentowność usług w transporcie kolejowym 2 
6. Organizacja i formy własności oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych 1 
7. Polityka transportowa oraz regulacje prawne funkcjonowania transportu kolejowego 2 
8. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej 1 
9. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich 1 

 

10. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych 1 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe zagadnienia z technologii transportu kolejowego (kolejowe punkty 
eksploatacyjne, wagony kolejowe, pojazdy trakcyjne, przewozy kombinowane z udziałem 
transportu kolejowego) 

4 

2. Kolejowy proces przewozowy osób i ładunków 1 
3. Wykorzystanie infrastruktury ekonomicznej kolei 2 
4. Gospodarowanie kolejowym taborem przewozowym 2 
5. Wykorzystanie czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie kolejowym 1 
6. Polityka transportowa i kolejowa (Polska, UE) 1 
7. Rozwój infrastruktury kolejowej (Polska, UE) 1 
8. Regulacje prawne w transporcie kolejowym (Polska i UE) 1 

 

9. Organizacja i formy własności przedsiębiorstw kolejowych oraz restrukturyzacja kolei 1 
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10. Koszty przedsiębiorstw kolejowych  1 
11. Ceny usług kolejowych 1 
12. Funkcjonowanie rynku kolejowych usług transportowych 2 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady – prezentacje multimedialne; 
Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, rozwi ązywanie zada ń, prezentacja referatów przez studentów, analiza 
tekstów z dyskusj ą. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń odbywa si ę na podstawie kolokwiów pisemnych oraz oceny ci ągłej aktywno ści studenta na 
zajęciach. 
Egzamin na koniec semestru odbywa si ę w formie ustnej i obejmuje wiedz ę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej 
literatury.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykłady, ćwiczenia) 36 
Przygotowanie się do zajęć 18 
Studiowanie literatury 54 
SUMA 108 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 
Engelhardt J., Transport kolejowy w warunkach transformacji gospodarki. Tom I i II, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 1998 
Engelhardt J., Wardacki W., Zalewski P., Transport kolejowy – organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. Kolejowa 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995 
Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Red. S. Miecznikowski, Wydawnictwo Uniwersytety 
Gdańskiego, Gdańsk 2007 
Paprocki W., Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO. TOR, Warszawa 2003 
Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 2004 
 
Literatura uzupełniająca: 
Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2008. 
Technologie transportowe XXI wieku. Red. L. Mindur. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. 
Radom 2008. 
Załoga E., Kwarciński T.: Strategie rynkowe w transporcie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006.  
 
Czasopisma: 
„Rynek Kolejowy”, „Transport i Komunikacja”, „Kurier Kolejowy”, „Przegląd Komunikacyjny”, „Infrastruktura transportu”, 
„Transport Miejski i Regionalny”, „Polska Gazeta Transportowa” 
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Obsługa logistyczna przedsiębiorstw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Obsługa logistyczna przedsi ębiorstw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr  trzeci/pi ąty 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 
mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu. pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami 
dotycz ącymi outsourcingu procesów logistycznych i logistyc znej obsługi przedsi ębiorstw. Przedstawienie zasad i 
form logistycznej obsługi przedsi ębiorstw na przykładach. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki. Student powinien umie ć przeprowadzi ć krytyczn ą oraz 
porównawcz ą analizę. Powinien tak że umieć śledzi ć i analizowa ć zachowania podmiotów rynku usług 
logistycznych. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student poprawnie definiuje poj ęcia, wymienia i charakteryzuje determinanty, identy fikuje i 
wyja śnia problemy oraz potrafi formułowa ć wnioski w obszarze problematyki logistycznej obsłu gi 
przedsi ębiorstw.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje oraz rozwi ązywać problemy pojawiaj ące 
się w ramach logistycznej obsługi klienta. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, formy, wady i zalety outsourcingu funkcji logistycznych.  1 
2. Zasady i mechanizm outsourcingu.  2 
3. Logistyczna obsługa klienta. Kształtowanie jakości usług logistycznych 2 
4. Popyt i podaż usług logistycznych. Podmioty strony popytowej i podażowej.  2 
5. Centra i parki logistyczne w logistycznej obsłudze przedsiębiorstw 2 
6. Kształtowanie ceny usług logistycznych 2 
7. Kształtowanie współpracy w ramach logistycznej obsługi przedsiębiorstw. Formy 3PL i 4PL. 2 

 

8. Współczesne trendy w obszarze logistycznej obsługi przedsiębiorstw 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Outsourcing funkcji logistycznych – algorytm postępowania, analiza przypadków 4 
2. Logistyczna obsługa klienta – wartościowanie i gradacja elementów LOK. Analiza badań 
empirycznych dotyczących preferencji w obszarze LOK. 

2 

3. Popyt na usługi logistyczne 2 
4. Podaż usług logistycznych 2 
5. Charakterystyka i analiza logistycznej obsługi oferowanej przez centra i parki logistyczne w 
Polsce i innych krajach UE 

4 

6.Cena usług logistycznych 2 
7. Analiza współpracy z 3PL i 4PL w przykładach  2 

 

8. Współczesne trendy w obszarze logistycznej obsługi przedsiębiorstw – analiza przypadków 12 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza badań empirycznych, analiza przypadków, symulacja sytuacji i zachowań, 
praca warsztatowa w grupach. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest ocena pozytywna z kolokwium oraz ocena za aktywność .  
Egzamin ustny z zagadnień teoretycznych i praktycznych. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
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Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 45 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
I. Fechner: Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2004. 
Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski. Difin, Warszawa 2005. 
A.M. Jeszka: Sektor usług logistycznych. Difin, Warszawa 2005. 
Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Obsługa logistyczna przedsiębiorstw –niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Obsługa logistyczna przedsi ębiorstw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy 

Rok / Semestr  trzeci/pi ąty 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 
mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu. pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami 
dotycz ącymi outsourcingu procesów logistycznych i logistyc znej obsługi przedsi ębiorstw. Przedstawienie zasad i 
form logistycznej obsługi przedsi ębiorstw na przykładach. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki. Student powinien umie ć przeprowadzi ć krytyczn ą oraz 
porównawcz ą analizę. Powinien tak że umieć śledzi ć i analizowa ć zachowania podmiotów rynku usług 
logistycznych. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student poprawnie definiuje poj ęcia, wymienia i charakteryzuje determinanty, identy fikuje i 
wyja śnia problemy oraz potrafi formułowa ć wnioski w obszarze problematyki logistycznej obsłu gi 
przedsi ębiorstw.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje oraz rozwi ązywać problemy pojawiaj ące 
się w ramach logistycznej obsługi klienta. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, formy, wady i zalety outsourcingu funkcji logistycznych. Zasady i mechanizm 
outsourcingu. 

1 

2. Logistyczna obsługa klienta. Kształtowanie jakości usług logistycznych 2 
3. Popyt i podaż usług logistycznych. Podmioty strony popytowej i podażowej. Kształtowanie 
ceny usług logistycznych 

2 

4. Centra i parki logistyczne w logistycznej obsłudze przedsiębiorstw 2 

 

5. Kształtowanie współpracy w ramach logistycznej obsługi przedsiębiorstw. Formy 3PL i 
4PL. 

2 

Suma - 9 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Outsourcing funkcji logistycznych – algorytm postępowania, analiza przypadków 2 
2. Logistyczna obsługa klienta – wartościowanie i gradacja elementów LOK. Analiza badań 
empirycznych dotyczących preferencji w obszarze LOK. 

2 

3. Popyt na usługi logistyczne 2 
4. Podaż usług logistycznych 2 
5. Charakterystyka i analiza logistycznej obsługi oferowanej przez centra i parki logistyczne w 
Polsce i innych krajach UE 

2 

6.Cena usług logistycznych 2 
7. Analiza współpracy z 3PL i 4PL w przykładach  2 

 

8. Współczesne trendy w obszarze logistycznej obsługi przedsiębiorstw – analiza przypadków 4 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza badań empirycznych, analiza przypadków, symulacja sytuacji i zachowań, 
praca warsztatowa w grupach. 
Forma i warunki zaliczenia  
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest ocena pozytywna z kolokwium oraz ocena za aktywność .  
Egzamin ustny z zagadnień teoretycznych i praktycznych. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć, w tym praca w czytelni, Praca na 50 
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platformie moodle 
SUMA 77 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
I. Fechner: Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2004. 
Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski. Difin, Warszawa 2005. 
A.M. Jeszka: Sektor usług logistycznych. Difin, Warszawa 2005. 
Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Mi ędzynarodowy rynek usług transportowych – stacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: 
 Międzynarodowy rynek usług transportowych 

Kod przedmiotu:  
    

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy  

Rok / Semestr  III rok, 5 semestr 
Rodzaj studiów:  studia stacjonarne pierwszego 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com 

 
Cel przedmiotu  
zapoznanie studentów ze specyfik ą transportu mi ędzynarodowego i rynku usług 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza dotycz ąca transportu 
 
 Efekty kształcenia   
Wiedza:  Zapoznanie z podstawowymi problemami transportu międzynarodowego i rynku usług transportowych 
Umiej ętności:  Podejmowanie właściwych decyzji strategicznych na szczeblu rządowym lub zarządczym (w 
przedsiębiorstwach i instytucjach) przy wykorzystaniu wiedzy na temat funkcjonowania rynku usług transportowych 
Kompetencje społeczne (postawy): Zrozumienie złożoności problemów transportowych i konieczności kształtowania 
właściwej polityki transportowej 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Charakterystyka transportu międzynarodowego 2 
2. Rynek i jego elementy 4 
3. Struktura i funkcjonowanie rynku 4 
4. Organizacja transportu międzynarodowego 3 

 

5. Uwarunkowania funkcjonowania transportu międzynarodowego 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie następuję na podstawie kolokwium zaliczeniowego (teoria + studia przypadków) oraz aktywności na zajęciach 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
1. J. Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 
2. Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, praca zb. pod red. nauk. T. Szczepaniaka, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2002 
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Mi ędzynarodowy rynek usług transportowych – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: 
 Międzynarodowy rynek usług transportowych 

Kod przedmiotu:  
    

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: Transport mi ędzynarodowy  

Rok / Semestr III rok, 5 semestr 
Rodzaj studiów:  studia stacjonarne pierwszego 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com 

 
Cel przedmiotu  
zapoznanie studentów ze specyfik ą transportu mi ędzynarodowego i rynku usług 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza dotycz ąca transportu 

 Efekty kształcenia    
Wiedza:  Zapoznanie z podstawowymi problemami transportu międzynarodowego i rynku usług transportowych 
Umiej ętności:  Podejmowanie właściwych decyzji strategicznych na szczeblu rządowym lub zarządczym (w 
przedsiębiorstwach i instytucjach) przy wykorzystaniu wiedzy na temat funkcjonowania rynku usług transportowych 
Kompetencje społeczne (postawy): Zrozumienie złożoności problemów transportowych i konieczności kształtowania 
właściwej polityki transportowej 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Charakterystyka transportu międzynarodowego 2 
2. Rynek i jego elementy 2 
3. Struktura i funkcjonowanie rynku 2 
4. Organizacja transportu międzynarodowego 2 

 

5. Uwarunkowania funkcjonowania transportu międzynarodowego 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie następuję na podstawie kolokwium zaliczeniowego (teoria + studia przypadków) oraz aktywności na zajęciach 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 9 
Przygotowanie się do zajęć 10 
Samodzielne studiowanie materiałów 6 
SUMA 25 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
1. J. Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 
2. Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, praca zb. pod red. nauk. T. Szczepaniaka, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2002 
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Prawne aspekty biznesu – stacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty biznesu 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego  i Ubezpiecze ń 
 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 3/sem. V 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail): dr Marek Białkowski, marek.bialkowski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami odnosz ącymi si ę do obrotu gospodarczego w kategoriach 
zawieraj ących si ę w obowi ązujących zasadach i normach prawa gospodarczego prywatn ego, jak i publicznego. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści dotycz ące wiedzy z zakresu podstaw prawa i systemu prawneg o obowi ązującego 
w Polsce, jak równie ż systemu prawa cywilnego. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy: słuchacz zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego prywatnego i 
prawa gospodarczego publicznego, rozumie specyfikę funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych, 
rozpoznając ich organy i specyfikę funkcjonowania.  
W zakresie umiej ętności: słuchacz posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów prawa gospodarczego, 
wyprowadzając na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności przyczynowo – skutkowe, zachodzące w obrocie 
prawnym oraz dokonuje interpretacji zdarzeń i ich skutków prawnych dla prowadzonego rodzaju działalności. 
W zakresie kompetencji: słuchacz pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych 
opinii w sferze prawa gospodarczego, wykazując się dużą dozą odpowiedzialności w zakresie poczynionych ustaleń. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Źródła i podstawowe definicje polskiego i europejskiego prawa gospodarczego. 1 
2. Zasady oraz pojęcia odnoszące się do swobody prowadzenia działalności gospodarczej. 1 
3. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa polskiego. 1 
4. Podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej i jej reglamentacja. 1 
5. Firma i przedstawicielstwo. 1 
6. Pojęcie i klasyfikacja spółek. 3 
7. Łączenie, podział i przekształcanie podmiotów prawa handlowego. 1 
8. Rejestry publiczne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 1 
9. Wybrane zagadnienia finansowania działalności gospodarczej. 1 
10. Postępowanie naprawcze i upadłościowe. 3 

 

11. Ochrona konkurencji i konsumentów w świetle standardów krajowych oraz europejskich. 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wysłuchanie wykładów, analiza tekstów prawnych połączona z dyskusją na zadany temat, praca w grupach, a także 
studia przypadków. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w postaci dłuższej wypowiedzi na zadaną tematykę, obejmującą treści poruszane 
na wykładach, a także wskazane zagadnienia z pozycji literaturowych. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 5 
Udział w wykładach  15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
Samodzielna praca studenta 30 
SUMA 65 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Podstawowa: 
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, Komentarz, War szawa 2008. 
Koch A., Napierała J., Prawo spółek handlowych, Wars zawa 2011. 
Uzupełniaj ąca: 
Horosz P., Antoniuk J. R., Prawne podstawy przedsi ębiorczo ści, Warszawa 2007. 
Grabowski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze – z arys wykładu, Bydgoszcz – Katowice 2008. 
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalno ści gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2008. 
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Prawne aspekty biznesu – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty biznesu 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego  i Ubezpiecze ń 
 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 3/sem. V 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail): dr Marek Białkowski, marek.bialkowski@wzieu.pl  
 

 
Cel przedmiotu  
Zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami odnosz ącymi si ę do obrotu gospodarczego w kategoriach 
zawieraj ących si ę w obowi ązujących zasadach i normach prawa gospodarczego prywatn ego, jak i publicznego. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści dotycz ące wiedzy z zakresu podstaw prawa i systemu prawneg o obowi ązującego 
w Polsce, jak równie ż systemu prawa cywilnego. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy: słuchacz zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego prywatnego 
i prawa gospodarczego publicznego, rozumie specyfikę funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych, 
rozpoznając ich organy i specyfikę funkcjonowania.  
W zakresie umiej ętności: słuchacz posiada umiejętność syntetycznej analizy przepisów prawa gospodarczego, 
wyprowadzając na ich podstawie twierdzenia, wyjaśniając zależności przyczynowo – skutkowe, zachodzące w obrocie 
prawnym oraz dokonuje interpretacji zdarzeń i ich skutków prawnych dla prowadzonego rodzaju działalności. 
W zakresie kompetencji: słuchacz pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i krytycyzm w zakresie wyrażanych 
opinii w sferze prawa gospodarczego, wykazując się dużą dozą odpowiedzialności za poczynione ustalenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Źródła i podstawowe definicje polskiego i europejskiego prawa gospodarczego. 0,5 
2. Zasady oraz pojęcia odnoszące się do swobody prowadzenia działalności gospodarczej. 0,5 
3. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa polskiego. 0,5 
4. Podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej i jej reglamentacja. 1 
5. Firma i przedstawicielstwo. 1 
6. Pojęcie i klasyfikacja spółek. 1 
7. Łączenie, podział i przekształcanie podmiotów prawa handlowego. 1 
8. Rejestry publiczne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 1 
9. Wybrane zagadnienia finansowania działalności gospodarczej. 0,5 
10. Postępowanie naprawcze i upadłościowe. 1 

 

11. Ochrona konkurencji i konsumentów w świetle standardów krajowych oraz europejskich. 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wysłuchanie wykładów, analiza tekstów prawnych połączona z dyskusją na zadany temat, praca w grupach, a także 
studia przypadków. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w postaci dłuższej wypowiedzi na zadaną tematykę, obejmującą treści poruszane 
na wykładach, a także wskazane zagadnienia z pozycji literaturowych. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 5 
Udział w wykładach  9 
Przygotowanie się do zajęć 15 
Samodzielna praca studenta 30 
SUMA 59 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Podstawowa: 
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Warszawa 2008. 
Koch A., Napierała J., Prawo spółek handlowych, Warszawa 2011. 
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Uzupełniaj ąca: 
Horosz P., Antoniuk J. R., Prawne podstawy przedsiębiorczości, Warszawa 2007. 
Grabowski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze – zarys wykładu, Bydgoszcz – Katowice 2008. 
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2008. 
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Zarządzanie usługami – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: ZARZ ĄDZANIE USŁUGAMI 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:     WZIEU, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA TURYSTYKĄ 

Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść –  Logistyka w biznesie 

Rok 3 / Semestr 5 
Rodzaj studiów: STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Anna Tokarz-Kocik  (anna.tokarz@wzieu.pl), 
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz@wzieu.pl) 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi aspektami funkcjonowania rynku 
usług. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 

• Student definiuje pojęcie „ usługa” i potrafi wymienić jej charakterystyczne cechy; 
• Student potrafi opisać podstawowe  funkcje pełnione przez usługi w gospodarce; 
• Student ma podstawową wiedzę na temat zagadnień ekonomiczno-społecznych; 
• Student ma wiedzę na temat głównych czynników i barier rozwoju rynku usług; 
• Student zna ważniejsze mechanizmy i instrumenty stymulowania popytu na usługi; 

UMIEJĘTNOŚCI 
• Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących działalności usługowej; 
• Student umie posługiwać się językiem ekonomicznym, 
• Student umie analizować  i ocenić uwarunkowania niezbędne do prowadzania działalności usługowej na rynku. 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
• Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy 

pozostałych uczestników dyskusji. 
• Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracy  zespołu /grupy 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Miejsce usług w historii myśli ekonomicznej 2 
2. Definicje i cechy usług 2 
3. Klasyfikacja i typizacja usług 2 
4. Funkcje usług 2 
5. Czynniki produkcji usługowej 2 
6. Istota rynku i uwarunkowania podaży usług 2 
7. Istota potrzeb i popytu na usługi 2 

 

8. Determinanty rozwoju współczesnego sektora usługowego 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Teoretyczne aspekty rynku usług 2 
2. Czynniki wpływające na rozwój sektora usługowego 2 
3. Swoboda przepływu usług w kontekście uregulowań prawnych Unii Europejskiej –(Unijna 

Dyrektywa Usługowa). 
2 

4.  Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usługowego 2 
5. Prezentacje wybranych form działalności usługowej – case study 2 
6. Prezentacje wybranych form działalności usługowej – case study 2 

 

7. Determinanty rozwoju współczesnego sektora usługowego 3 
Suma - 15 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady  - z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
Ćwiczenia - z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, case study). 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywne  uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
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aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium - 
Przygotowanie się do zajęć 50 
SUMA 80 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, 
2. Tokarz A., Ekonomika usług. Przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Współczesna ekonomika usług, Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005. 
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Zarządzanie usługami – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: ZARZ ĄDZANIE USŁUGAMI 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:     WZIEU, KATEDRA ZARZ ĄDZANIA TURYSTYKĄ 

Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść –  Logistyka w biznesie 

Rok 3 / Semestr 5 
Rodzaj studiów: STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO 
STOPNIA 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
- wykład: dr Anna Tokarz-Kocik  (anna.tokarz@wzieu.pl), 
- ćwiczenia: dr Marta Sidorkiewicz  (marta.sidorkiewicz@wzieu.pl) 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi aspektami funkcjonowania rynku 
usług. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomo ści z zakresu ekonomii. 

 Efekty kształcenia    
WIEDZA 

• Student definiuje pojęcie „ usługa” i potrafi wymienić jej charakterystyczne cechy; 
• Student potrafi opisać podstawowe  funkcje pełnione przez usługi w gospodarce; 
• Student ma podstawową wiedzę na temat zagadnień ekonomiczno-społecznych; 
• Student ma wiedzę na temat głównych czynników i barier rozwoju rynku usług; 
• Student zna ważniejsze mechanizmy i instrumenty stymulowania popytu na usługi; 

UMIEJĘTNOŚCI 
• Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących działalności usługowej; 
• Student umie posługiwać się językiem ekonomicznym, 
• Student umie analizować  i ocenić uwarunkowania niezbędne do prowadzania działalności usługowej na rynku. 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
• Podczas dyskusji problemowej na zajęciach ćwiczeniowych student potrafi zachować otwartość na poglądy 

pozostałych uczestników dyskusji. 
Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracy  zespołu /grupy 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
9. Miejsce usług w historii myśli ekonomicznej 2 
10. Definicje i cechy usług 2 
11. Czynniki produkcji usługowej 2 
12. Istota rynku,  uwarunkowania podaży usług i popytu na usługi 2 

 

13. Determinanty rozwoju współczesnego sektora usługowego 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
8. Teoretyczne aspekty rynku usług 2 
9. Czynniki wpływające na rozwój sektora usługowego 2 
10. Swoboda przepływu usług w kontekście uregulowań prawnych Unii Europejskiej –(Unijna 

Dyrektywa Usługowa). 
2 

11. Prezentacje wybranych form działalności usługowej – case study 2 

 

12. Determinanty rozwoju współczesnego sektora usługowego 1 
Suma - 9 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady  - z wykorzystaniem technik multimedialnych, 
Ćwiczenia - z wykorzystaniem technik multimedialnych, praca w grupach (dyskusja problemowa, case study). 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywne  uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.. 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Praca w czytelni  20 
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Przygotowanie się do zajęć 40 
SUMA 78 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, 
Tokarz A., Ekonomika usług. Przewodnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Współczesna ekonomika usług, Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005. 
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Rachunkowość zarządcza w logistyce – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Rachunkowość zarządcza w logistyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: logistyka w biznesie 

Rok / Semestr: III rok, 5 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości zarządczej rozumianej jako system 
informacyjny wspomagający funkcje zarządzania w obszarze logistyki. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw rachunkowości.. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, rozumie i potrafi wskazać 
zastosowanie informacji pochodzących z systemu rachunkowości zarządczej w procesie planowania, motywowania, 
organizowania i kontrolowania. W zakresie umiejętności student potrafi analizować wpływ kosztów na efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw, wyciągać wnioski z informacji zarządczych, podejmować decyzje menedżerskie na 
podstawie informacji pochodzących z narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb logistyki. W zakresie kompetencji 
społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych 
informacji o kosztach i przychodach przedsiębiorstwa.  

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej 2 
2. Klasyfikacja kosztów i przychodów dla potrzeb rachunkowości zarządczej w logistyce 2 
3. Pomiar kosztów logistyki 3 
4. Kalkulacja kosztów produkcji zakończonej i niezakończonej 2 
5. Rachunek kosztów zmiennych 2 
6. Rachunek kosztów jakości w logistyce 2 

 

7. Wykorzystanie informacji zarządczych w obszarze logistyki 2 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Klasyfikowanie kosztów i przychodów w logistyce 2 
2. Pomiar zużycia środków trwałych 2 
3. Pomiar zużycia materiałów, towarów i wyrobów gotowych (zapasy) 2 
4. Pomiar innych kosztów rodzajowych 2 
5. Kalkulacja kosztów produkcji zakończonej i niezakończonej 2 
6. Rachunek kosztów zmiennych 2 

 

7. Rachunek kosztów jakości w logistyce 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian  (zadania do rozwiązania) 
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury  30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa: 
P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2011 
M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, Wrocław 
2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 
A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 
Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2010 
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Rachunkowość zarządcza w logistyce – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Rachunkowość zarządcza w logistyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: logistyka w biznesie 

Rok / Semestr: III rok, 5 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy - polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości zarządczej rozumianej jako system 
informacyjny wspomagający funkcje zarządzania w obszarze logistyki. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw rachunkowości.. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, rozumie i potrafi wskazać 
zastosowanie informacji pochodzących z systemu rachunkowości zarządczej w procesie planowania, motywowania, 
organizowania i kontrolowania. W zakresie umiejętności student potrafi analizować wpływ kosztów na efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw, wyciągać wnioski z informacji zarządczych, podejmować decyzje menedżerskie na 
podstawie informacji pochodzących z narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb logistyki. W zakresie kompetencji 
społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych 
informacji o kosztach i przychodach przedsiębiorstwa.  

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej 1 
2. Klasyfikacja kosztów i przychodów dla potrzeb rachunkowości zarządczej w logistyce 1 
3. Pomiar kosztów logistyki 3 
4. Kalkulacja kosztów produkcji zakończonej i niezakończonej 1 
5. Rachunek kosztów zmiennych 1 
6. Rachunek kosztów jakości w logistyce 1 

 

7. Wykorzystanie informacji zarządczych w obszarze logistyki 1 
Suma  9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Klasyfikowanie kosztów i przychodów w logistyce 1 
2. Pomiar zużycia środków trwałych 1 
3. Pomiar zużycia materiałów, towarów i wyrobów gotowych (zapasy) 1 
4. Pomiar innych kosztów rodzajowych 1 
5. Kalkulacja kosztów produkcji zakończonej i niezakończonej 1 
6. Rachunek kosztów zmiennych 2 

 

7. Rachunek kosztów jakości w logistyce 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian  (zadania do rozwiązania) 
Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć 42 
Studiowanie literatury  30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

3. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2011 
4. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, 

Wrocław 2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 
A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 
Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2010 
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Logistyczna obsługa klienta – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyczna obsługa klienta 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki usług, Katedra Polityki Gospodar czej 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 3 rok. 5 semestr 
Rodzaj studiów I stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Tomasz Sondej tomasz.sondej@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest: zaprezentowanie metod obsługi klienta, przedstawienie zasad logistycznej obsługi klienta 
(standardy, jakość, strategie), metody wyboru standardów logistycznej obsługi klienta, przedstawienie technik sprzedaży 
usług klientom masowym i indywidualnym,  zapoznanie z nowymi technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach 
usługowych. Student powinien nabyć umiejętności organizowania, oceniania i korygowania obsługi klienta w 
przedsiębiorstwie. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
znajomość podstawowych zagadnień z logistyki, marketingu, ekonomii, zarządzania 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny logistycznej obsługi klienta, rozpoznaje fakty, zdarzenia i 
procesy w obsłudze klienta, potrafi przedstawić proces logistycznej obsługi klienta w organizacji, w tym w 
przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów 
indywidualnych i instytucjonalnych. Student zna strategie, standardy i metody logistycznej obsługi klienta. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować obsługę klienta dla wskazanego przykładowego 
przedsiębiorstwa, identyfikuje segmenty na wybranym rynku i dostosowuje do nich rozwiązania obsługi klienta, bada i 
ocenia otoczenie przedsiębiorstwa i warunki logistycznej obsługi klienta 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań w logistycznej 
obsłudze klienta na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i podmiotów instytucjonalnych stawia jego dobro ponad 
realizację celów sprzedażowych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Pojęcia podstawowe z obsługi klienta  3 
2. Identyfikacja klienta (typ, sposób współpracy) 2 
3. Charakterystyka metod logistycznej obsługi klienta 2 
4. Strategie logistycznej obsługi klienta 2 
5. Proces sprzedaży usługi  2 
6.Techniki nakłaniania do zakupu usługi klienta indywidualnego 2 

 

7. Systemy do automatycznej obsługi klienta 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Rodzaje klientów i podstawowe różnice w ich oczekiwaniach i obsłudze  2 
Kryteria wyboru oferty przez klientów i dostosowywanie oferty, w tym obsługi do segmentów 
nabywców 

2 

Materialne warunki obsługi klientów 2 
Personel do obsługi klienta 2 
Standardy logistycznej obsługi klienta 2 
Metody doboru standardów obsługi klienta 3 
Obsługa klientów masowych 2 
Obsługa klientów instytucjonalnych 2 
Obsługa klientów kluczowych 2 
Techniczno-technologiczne uwarunkowania obsługi klientów 3 
Reklamacje, zwroty, roszczenia i odszkodowania 2 
Teleinformatyczna obsługa klienta 3 

 

Nowe trendy w obsłudze klienta 3 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie ćwiczeń: dwa kolokwia w połowie i na koniec semestru; kolokwium w formie pisemnej – pięć pytań opisowych – 
czas pracy: 50 minut 
Egzamin z przedmiotu: termin w sesji egzaminacyjnej, forma pisemna 4-6 pytań opisowych, czas pracy 40-60 minut. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium 0 
Przygotowanie się do zajęć 45 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
literatura podstawowa: 
1. Logistyka dystrybucji. red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 2005 
2. D. Kempy Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001 
3. Mccormack M.: O sprzedawaniu, Wydawnictwo Studio Emka, warszawa 1998 
4. Sondej T., Obsługa klienta, w: skrypt dla studium podyplomowego zarządzanie i marketing w łączności, WZIEU, 
Szczecin 1999; 
literatura uzupełniaj ąca: 
Pozycje zwarte: 
1. J. Horovitz: Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006 
2. N. Lake, K. Hickley: Podręcznik obsługi klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
3. Dunkel J., Taylor B., Profesjonalny system obsługi klienta, Wydawnictwo M&A Communication Polska, Kraków 1996 
4. J. Brabec, 33 rady jak dbać o klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice.. 
5. A. Weinzeweig, Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice2006. 
6. T. Johns, Doskonała obsługa klienta, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
7. H.M. Goldman, Jak zdobywać klientów, Studio Emka, Warszawa 2002. 
Czasopisma: 
1. Marketing i rynek 
2. Rocznik statystyczny rynek wewnętrzny 
3. Logistyka 
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Logistyczna obsługa klienta – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyczna obsługa klienta Kod p rzedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki usług, Katedra Polityki Gospodar czej 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 3 rok. 5 semestr 
Rodzaj studiów I stopie ń, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Tomasz Sondej tomasz.sondej@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest: zaprezentowanie metod obsługi klienta, przedstawienie zasad logistycznej obsługi klienta 
(standardy, jakość, strategie), metody wyboru standardów logistycznej obsługi klienta, przedstawienie technik sprzedaży 
usług klientom masowym i indywidualnym,  zapoznanie z nowymi technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach 
usługowych. Student powinien nabyć umiejętności organizowania, oceniania i korygowania obsługi klienta w 
przedsiębiorstwie. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
znajomość podstawowych zagadnień z logistyki, marketingu, ekonomii, zarządzania 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny logistycznej obsługi klienta, rozpoznaje fakty, zdarzenia i 
procesy w obsłudze klienta, potrafi przedstawić proces logistycznej obsługi klienta w organizacji, w tym w 
przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów 
indywidualnych i instytucjonalnych. Student zna strategie, standardy i metody logistycznej obsługi klienta. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować obsługę klienta dla wskazanego przykładowego 
przedsiębiorstwa, identyfikuje segmenty na wybranym rynku i dostosowuje do nich rozwiązania obsługi klienta, bada i 
ocenia otoczenie przedsiębiorstwa i warunki logistycznej obsługi klienta 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań w logistycznej 
obsłudze klienta na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i podmiotów instytucjonalnych stawia jego dobro ponad 
realizację celów sprzedażowych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Pojęcia podstawowe z obsługi klienta  2 
2. Identyfikacja klienta (typ, sposób współpracy) 2 
3. Charakterystyka metod logistycznej obsługi klienta. Strategie logistycznej obsługi klienta 2 
4. Proces sprzedaży usługi. Techniki nakłaniania do zakupu usługi klienta indywidualnego 2 

 

5. Systemy do automatycznej obsługi klienta 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Rodzaje klientów i podstawowe różnice w ich oczekiwaniach i obsłudze  1 
2.Kryteria wyboru oferty przez klientów i dostosowywanie oferty, w tym obsługi do segmentów 
nabywców 

1 

3.Materialne warunki obsługi klientów 1 
4. Personel do obsługi klienta 1 
5. Standardy logistycznej obsługi klienta 1 
6. Metody doboru standardów obsługi klienta 1 
7. Obsługa klientów masowych 1 
8. Obsługa klientów instytucjonalnych. Obsługa klientów kluczowych 1 
9. Techniczno-technologiczne uwarunkowania obsługi klientów 1 
10. Reklamacje, zwroty, roszczenia i odszkodowania 1 

 

11. Teleinformatyczna obsługa klienta 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: dwa kolokwia w połowie i na koniec semestru; kolokwium w formie pisemnej – pięć pytań opisowych – 
czas pracy: 50 minut 
Egzamin z przedmiotu: termin w sesji egzaminacyjnej, forma pisemna 4-6 pytań opisowych, czas pracy 40-60 minut. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
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aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 21 
Przygotowanie się do laboratorium 0 
Przygotowanie się do zajęć 54 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
literatura podstawowa: 
1. Logistyka dystrybucji. red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 2005 
2. D. Kempy Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001 
3. Sondej T., Obsługa klienta, w: skrypt dla studium podyplomowego zarządzanie i marketing w łączności, WZIEU, 
Szczecin 1999; 
literatura uzupełniaj ąca: 
Pozycje zwarte: 
1. J. Horovitz: Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006 
2. N. Lake, K. Hickley: Podręcznik obsługi klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
3. Dunkel J., Taylor B., Profesjonalny system obsługi klienta, Wydawnictwo M&A Communication Polska, Kraków 1996 
4. J. Brabec, 33 rady jak dbać o klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice.. 
5. A. Weinzeweig, Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice2006. 
6. T. Johns, Doskonała obsługa klienta, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
7. H.M. Goldman, Jak zdobywać klientów, Studio Emka, Warszawa 2002. 
Czasopisma: 
1. Marketing i rynek 
2. Rocznik statystyczny rynek wewnętrzny 
3. Logistyka 
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Modelowanie i sterowanie procesami logistycznymi – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i sterowanie procesam i 
logistycznymi 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  III/5  
Rodzaj studiów I stopnia Stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30 30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), 
mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie założeń związanych z modelowaniem i sterowaniem procesów  
logistycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie praktycznych zadań związanych z metodami  
planowania działań logistycznych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien być zaznajomiony z zagadnieniami  
dotyczącymi podstaw logistyki, łańcuchów dostaw oraz podstawowych procesów logistycznych  
występujących w przedsiębiorstwie. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia modelowania i sterowania procesami w logistyce. Rozpoznaje i 
definiuje znaczenie procesów w logistyce. Potrafi przedstawić i określić narzędzia sterowania i modelowania procesaów 
ligistycznych  oraz przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania procesów modelowania i sterowania procesami w 
przedsiębiorstwie. Identyfikuje procesy zachodzące w obszarze logistyki. Student  analizuje i ocenia procesy logistyczne 
przedsiębiorstwa portafi zastosować narzędzia pomiaru i oceny a także metody ARIS. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami 
wprowadzenia nowych modeli procesow logistycznych w przedsiębiorstwie. Podejmuje próby opisania i zastosowania 
narzędzi zarządzania procesami logistycznymi chetnie analizuje rolę obsługi kilenta w modelowaniu procesów 
logistycznych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, pdstawowe zalożenia 3 
2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 4 
3. Istota i klasyfikacja rodzajowa procesów 3 
4. Podstawy zarządzania procesami. Metody i narzędzia zarządzania procesami. 3 
5. Uczestnicy zarządzania procesami. 3 
6. Planowanie zakupów i potrzeb materiałowych. 3 
7. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie procesami logistycznymi. 4 
8. Pomiar i ocena procesów logistycznych. 4 

 

9. Znaczenie projektowania procesów logistycznych 3 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, pdstawowe zalożenia 3 
2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 4 
3. Istota i klasyfikacja rodzajowa procesów 3 
4. Podstawy zarządzania procesami. Metody i narzędzia zarządzania procesami. 3 
5. Uczestnicy zarządzania procesami. 3 
6. Planowanie zakupów i potrzeb materiałowych. 3 
7. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie procesami logistycznymi. 4 
8. Pomiar i ocena procesów logistycznych. 4 

 

9. Znaczenie projektowania procesów logistycznych 3 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia   
1. Systemy informatyczne klasy ERP 3 
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2. SAP – moduł sprzedaży CRM 9 
3. SAP – moduł SPRZEDAŻ 9 
4. SAP – moduł ZAKUP 9 

Suma  30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informacji na dany  
temat,praca zespołowa - zespołowe rozwiązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z możliwością konsultacji,  
ćwiczenie na tzw. „żywym organizmie” – studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład -  egzamin pisemny lub ustny  
Ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe – 100%, 
Laboratorium – kolokwium – wykonanie zadania na wskazanym module programu SAP – 100% 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 90 
Przygotowanie studium przypadków 15 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 10 
Studiowanie literatury 5 
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  
Gdańsk 2001.  
2. Procesyy i projekty logistyczne, red.S.Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  
Wrocław 2008 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo One 
2. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. Część I. Wydawnictwo  
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.  
3. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.  
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Modelowanie i sterowanie procesami logistycznymi – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i sterowanie procesam i 
logistycznymi 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  III/5 
Rodzaj studiów Niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 18 18   
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), 
mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie założeń związanych z modelowaniem i sterowaniem procesów  
logistycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie praktycznych zadań związanych z metodami  
planowania działań logistycznych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien być zaznajomiony z zagadnieniami  
dotyczącymi podstaw logistyki, łańcuchów dostaw oraz podstawowych procesów logistycznych  
występujących w przedsiębiorstwie. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe modelowania i sterowania procesami w logistyce. Rozpoznaje i definiuje 
znaczenie procesów w logistyce. Potrafi przedstawić i określić narzędzia sterowania i modelowania procesaów 
ligistycznych  oraz przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania procesów modelowania i sterowania procesami w 
przedsiębiorstwie. Identyfikuje procesy zachodzące w obszarze logistyki. Student  analizuje i ocenia procesy logistyczne 
przedsiębiorstwa portafi zastosować narzędzia pomiaru i oceny a także metody ARIS. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami 
wprowadzenia nowych modeli procesow logistycznych w przedsiębiorstwie. Podejmuje próby opisania i zastosowania 
narzędzi zarządzania procesami logistycznymi chetnie analizuje rolę obsługi kilenta w modelowaniu procesów 
logistycznych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, pdstawowe zalożenia 2 
2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 2 
3. Istota i klasyfikacja rodzajowa procesów 2 
4. Podstawy zarządzania procesami. Metody i narzędzia zarządzania procesami. 2 
5. Uczestnicy zarządzania procesami. 2 
6. Planowanie zakupów i potrzeb materiałowych. 2 
7. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie procesami logistycznymi. 2 
8. Pomiar i ocena procesów logistycznych. 2 

 

9. Znaczenie projektowania procesów logistycznych 2 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, pdstawowe zalożenia 2 
2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 2 
3. Istota i klasyfikacja rodzajowa procesów 2 
4. Podstawy zarządzania procesami. Metody i narzędzia zarządzania procesami. 2 
5. Uczestnicy zarządzania procesami. 2 
6. Planowanie zakupów i potrzeb materiałowych. 2 
7. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie procesami logistycznymi. 2 
8. Pomiar i ocena procesów logistycznych. 2 

 

9. Znaczenie projektowania procesów logistycznych 2 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin  
5. SAP – moduł sprzedaży CRM 6 
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6. SAP – moduł SPRZEDAŻ 6 
7. SAP – moduł ZAKUP 6 

Suma  18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informacji na dany  
temat,praca zespołowa - zespołowe rozwiązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z możliwością konsultacji,  
ćwiczenie na tzw. „żywym organizmie” – studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład -  egzamin pisemny lub ustny  
Ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe – 100%, 
Laboratorium – kolokwium – wykonanie zadania na wskazanym module programu SAP – 100% 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 54 
Przygotowanie studium przypadków 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 20 
Studiowanie literatury 15 
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  
Gdańsk 2001.  
2. Procesyy i projekty logistyczne, red.S.Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  
Wrocław 2008 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo One 
2. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. Część I. Wydawnictwo  
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.  
3. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001. 
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Zarządzanie gospodarką materiałową – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Zrządzanie gospodark ą materiałow ą 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr: III/5 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego przedmiotu jest zapoznanie studentów z  przykładami funkcjonujących rozwiązań w 
logistycznych gospodarce materiałowej. Celem wynikowym jest pozyskanie umiejętności w wykorzystaniu narzędzi 
szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania studentów na zmiany zachodzące w gospodarce 
materiałowej przedsiębiorstw, na potrzeby planów produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa oraz na sytuację w jego 
otoczeniu rynkowym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
podstaw logistyki. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy studenci potrafią definiować, wymieniać i rozpoznawać oraz rozróżniać podstawowe 
jednostki ładunkowe paletowe, kontenerowe, pakietowe. Klasyfikują i wymieniają  opakowania. W zakresie kompetencji 
emocjonalnych studenci potrafią dokonać  oceny i analizy dostawców, porównują  cykle zaopatrzenia przedsiębiorstwa, 
analizują koszty zaopatrzenia, przypadki gospodarki materiałowej i zaopatrzenia. Wybierają narzędzia i metody klasyfikacji 
opakowań, Przedstawiają przykłady funkcjonowania rozwiązań w logistycznych łańcuchach opakowaniowych i funkcje 
spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Analizują podstawowe zasady formowania i zabezpieczania 
jednostek ładunkowych. W zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje 
samodzielnie,  pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Model ekonomicznej wielkości zamówienia 2 
2. Koszty odnawiania zapasu. Koszty utrzymania zapasu.  2 
3. Model punktu zamówienia (kiedy zamawiać) 2 
4. Model stałego okresu zamówienia 2 
5. Metody odnawiania zapasów 2 
6. Prognozowanie  2 

 

7. Rozkłady teoretyczne występowania częstości popytu 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zapas cykliczny i średni dysponowany 3 
2. Zapas rozproszony 3 
3. Wpływ stosowanych metod ustalania wielkości dostaw na wielkość zapasów  
    dysponowanych 

2 

3. Planowanie zapasów dysponowanych w obszarze zapasów materiałowych  4 
4. Planowanie wielkości zapasów a poziom obsługi klienta 3 
5. Model naiwny, zwykła średnia arytmetyczna, średnia arytmetyczna ruchoma 3 
6. Rozchód zapasów magazynowych według LIFO i FIFO 3 
7. Rozmieszczenie zapasów w magazynie (analiza ABC) 3 
8.Prognozowanie- techniki prognozowania 2 
9. procedura prognozowania krótkookresowego 2 

 

10. Metody prognozowania dla popytu stałego 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 45 
Samodzielne studia literatury z dostępnych zbiorów biblioteki i 
czytelni 

35 

SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008. 

 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne" PWE, Warszawa 2010. 

 Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
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Zarządzanie gospodarką materiałową – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Zrządzanie gospodark ą materiałow ą 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki,  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr: III/5 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof.M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego przedmiotu jest zapoznanie studentów z  przykładami funkcjonujących rozwiązań w 
logistycznych gospodarce materiałowej. Celem wynikowym jest pozyskanie umiejętności w wykorzystaniu narzędzi 
szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania studentów na zmiany zachodzące w gospodarce 
materiałowej przedsiębiorstw, na potrzeby planów produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa oraz na sytuację w jego 
otoczeniu rynkowym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
podstaw logistyki. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy studenci potrafią definiować, wymieniać i rozpoznawać oraz rozróżniać podstawowe 
jednostki ładunkowe paletowe, kontenerowe, pakietowe. Klasyfikują i wymieniają  opakowania. W zakresie kompetencji 
emocjonalnych studenci potrafią dokonać  oceny i analizy dostawców, porównują  cykle zaopatrzenia przedsiębiorstwa, 
analizują koszty zaopatrzenia, przypadki gospodarki materiałowej i zaopatrzenia. Wybierają narzędzia i metody klasyfikacji 
opakowań, Przedstawiają przykłady funkcjonowania rozwiązań w logistycznych łańcuchach opakowaniowych i funkcje 
spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Analizują podstawowe zasady formowania i zabezpieczania 
jednostek ładunkowych. W zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje 
samodzielnie,  pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Model ekonomicznej wielkości zamówienia 1 
2. Koszty odnawiania zapasu. Koszty utrzymania zapasu.  2 
3. Model punktu zamówienia (kiedy zamawiać) 1 
4. Model stałego okresu zamówienia 1 
5. Metody odnawiania zapasów 1 
6. Prognozowanie  1 

 

7. Rozkłady teoretyczne występowania częstości popytu 2 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zapas cykliczny i średni dysponowany 2 
2. Zapas rozproszony 2 
3. Wpływ stosowanych metod ustalania wielkości dostaw na wielkość zapasów 
dysponowanych 

1 

3. Planowanie zapasów dysponowanych w obszarze zapasów materiałowych  2 
4. Planowanie wielkości zapasów a poziom obsługi klienta 1 
5. Model naiwny, zwykła średnia arytmetyczna, średnia arytmetyczna ruchoma 2 
6. Rozchód zapasów magazynowych według LIFO i FIFO 1 
7. Rozmieszczenie zapasów w magazynie (analiza ABC) 2 
8.Prognozowanie- techniki prognozowania 1 
9. procedura prognozowania krótkookresowego 2 

 

10. Metody prognozowania dla popytu stałego 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Samodzielne studia literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów 
biblioteki i czytelni 

53 

SUMA 225 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. K. Lyssons: Zakupy zaopatrzeniowe, PWE Warszawa 2006. 
2. Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008. 

3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne" PWE, Warszawa 2010. 
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Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania magazynu – 
stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania 
magazynu 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr: III/5 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z technicznymi aspektami sprawnego i efektywnego 
zarządzania przepływami materiałów w magazynach. Do podstawowych sfer objętych analizami w ramach przedmiotu 
należą: określenie powierzchni, przestrzeni i wysokości budowli magazynowych, charakterystyka i dobór urządzeń do 
składowania, charakterystyka i dobór magazynowych środków transportowych,. Istotną część zajęć obejmuje 
charakterystyka technologicznego procesu magazynowego oraz  przedstawienie technologii wspomagających zarządzanie 
magazynem.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
logistyki.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy  student nazywa i wymienia urządzenia magazynowe, charakteryzuje technologie wspomagające 
zrządzanie magazynem. Opisuje rodzaje procesów magazynowych oraz rozpoznaje urządzenia infrastruktury transportu 
wewnętrznego.  W zakresie umiej ętności  porównuje i klasyfikuje urządzenia do składowania w systemie ręcznym i 
zmechanizowanym. Ustala kryteria wyboru urządzeń wyposażenia magazynu. Ocenia dobór wyposażenia 
magazynowego. Organizuje i planuje pracę pracy w strefie przyjęć, kompletacji i wydań towarów w magazynie. W 
zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z oceną stosowania technik 
identyfikacji materiałów i towarów w procesach magazynowania.   
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Budowle magazynowe 2 
2. Urządzenia magazynowe 4 
3. Urządzenia transportu technologicznego 3 
4. Technologie wspomagające zarządzanie magazynem 3 
5.  Urządzenia pomocnicze 3 

 

- Liczba godzin 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia   
1. Wyposażenie technologiczne magazynów  4 
2. Wyposażenie instalacyjno—budowlane w magazynie 3 
3. Urządzenie do składowania w systemie ręcznym 2 
4. Urządzenia do składowania w systemie zmechanizowanym 2 
5. Rodzaje procesów magazynowych 3 
6. Technologiczny proces magazynowy wspierany programem komputerowym 2 
7. Infrastruktura transportu wewnętrznego (dźwignice, dźwigi, ładowarki) 3 
8. Infrastruktura transportu wewnętrznego – wózki transportowe (pchające, unoszące, 
podnośnikowe) 

4 

9. Infrastruktura transportu wewnętrznego – przenośniki  (cięgnowe, bezcięgnowe) 3 
10. Palety ładunkowe, kontenery ładunkowe, pojemniki 2 
11. Urządzenia do zabezpieczania jednostek ładunkowych 2 

 

 Liczba godzin  
Suma  30 
 Forma zaj ęć - laboratorium   
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1. Klasyfikacja magazynów według różnych kryteriów 3 
2. Dobór wyposażenia magazynu zgodnie z jego przeznaczeniem 3 
3. Planowanie zagospodarowania przestrzeni składowej magazynu 4 
4. Określanie stref i układów technologicznych magazynu 2 
5. Organizacja pracy w strefie przyjęć i wydań towarów w magazynie 3 
6. Organizacja pracy w strefie kompletacji towarów 3 
7. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego- warunki ewakuacji ludzi w 
obiektach magazynowych- projekt 

4 

8. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 4 
9. Stosowanie technik identyfikacji materiałów i towarów w procesach magazynowania 4 
 Liczba godzin  

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium: sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych, wejściówki., opracowanie projektu. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 35 
Przygotowanie się do laboratorium 10 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 20 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

10 

SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
3. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
2. Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 2002. 
3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2010. 

 



 248 

Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania magazynu – 
niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania 
magazynu 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr: III/5 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18 18   
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z technicznymi aspektami sprawnego i efektywnego 
zarządzania przepływami materiałów w magazynach. Do podstawowych sfer objętych analizami w ramach przedmiotu 
należą: określenie powierzchni, przestrzeni i wysokości budowli magazynowych, charakterystyka i dobór urządzeń do 
składowania, charakterystyka i dobór magazynowych środków transportowych,. Istotną część zajęć obejmuje 
charakterystyka technologicznego procesu magazynowego oraz  przedstawienie technologii wspomagających zarządzanie 
magazynem.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
logistyki.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy  student nazywa i wymienia urządzenia magazynowe, charakteryzuje technologie wspomagające 
zrządzanie magazynem. Opisuje rodzaje procesów magazynowych oraz rozpoznaje urządzenia infrastruktury transportu 
wewnętrznego.  W zakresie umiej ętności  porównuje i klasyfikuje urządzenia do składowania w systemie ręcznym i 
zmechanizowanym. Ustala kryteria wyboru urządzeń wyposażenia magazynu. Ocenia dobór wyposażenia 
magazynowego. Organizuje i planuje pracę pracy w strefie przyjęć, kompletacji i wydań towarów w magazynie. W 
zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z oceną stosowania technik 
identyfikacji materiałów i towarów w procesach magazynowania.   
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Budowle magazynowe 1 
2. Urządzenia magazynowe 3 
3. Urządzenia transportu technologicznego 3 
4. Technologie wspomagające zarządzanie magazynem 2 
5.  Urządzenia pomocnicze 3 

 

- Liczba godzin 
Suma  12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia   
1. Wyposażenie technologiczne magazynów  2 
2. Wyposażenie instalacyjno—budowlane w magazynie 2 
3. Urządzenie do składowania w systemie ręcznym 2 
4. Urządzenia do składowania w systemie zmechanizowanym 2 
5. Rodzaje procesów magazynowych 2 
6. Technologiczny proces magazynowy wspierany programem komputerowym 2 
7. Infrastruktura transportu wewnętrznego (dźwignice, dźwigi, ładowarki) 1 
8. Infrastruktura transportu wewnętrznego – wózki transportowe (pchające, unoszące, 
podnośnikowe) 

2 

9. Infrastruktura transportu wewnętrznego – przenośniki  (cięgnowe, bezcięgnowe) 1 
10. Palety ładunkowe, kontenery ładunkowe, pojemniki 1 
11. Urządzenia do zabezpieczania jednostek ładunkowych 1 

 

 Liczba godzin  
Suma  18 
 Forma zaj ęć - laboratorium   



 249 

1. Klasyfikacja magazynów według różnych kryteriów 2 
2. Dobór wyposażenia magazynu zgodnie z jego przeznaczeniem 1 
3. Planowanie zagospodarowania przestrzeni składowej magazynu 2 
4. Określanie stref i układów technologicznych magazynu 1 
5. Organizacja pracy w strefie przyjęć i wydań towarów w magazynie 2 
6. Organizacja pracy w strefie kompletacji towarów 2 
7. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego- warunki ewakuacji ludzi w  
     obiektach magazynowych- projekt 

4 

8. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 2 
9. Stosowanie technik identyfikacji materiałów i towarów w procesach magazynowania 2 
 Liczba godzin  

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Zaliczenie laboratorium: sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych, wejściówki., opracowanie projektu. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 35 
Przygotowanie się do laboratorium 10 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 20 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

10 

SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
3. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
Literatura uzupelniaj ąca: 
1. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
2. Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 2002. 
3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2010. 
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Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych – 
stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach 
logistycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr: III/5 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof.M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego przedmiotu jest zapoznanie studentów z  przykładami funkcjonujących rozwiązań w 
logistycznych łańcuchach opakowań, akcentując znaczenie i funkcje spełniane przez opakowania w systemach 
logistycznych.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
podstaw logistyki. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student wymienia, identyfikuje i rozpoznaje  podstawowe jednostki ładunkowe paletowe, kontenerowe, 
pakietowe. W zakresie umiej ętności  porównuje typy nowoczesnych budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, planuje zagospodarowuj przestrzeni 
magazynowej, wybiera metody i sposoby rozmieszczania towarów w strefach magazynu, proponuje rozwiązania 
wspomagające proces magazynowy, porównuje układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej 
identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie kompetencji emocjonalnych  studenci potrafią dokonać klasyfikacji 
opakowań, przedstawić przykłady funkcjonowania rozwiązań w logistycznych łańcuchach opakowaniowych i funkcje 
spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Proponują zasady formowania i zabezpieczania jednostek 
ładunkowych. W zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  
pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu opakowań. Klasyfikacja i funkcje opakowań 2 
2. Determinanty jakości opakowań 2 
3. System wymiarowy opakowań 2 
4. Projektowanie opakowań w ujęciu logistycznym 2 
5. Podstawowe wymagania w zakresie znakowania opakowań jednostkowych i 
transportowych 

2 

6. Uwarunkowania stosowania opakowań wielokrotnego użytku 2 
7. Jednostki ładunkowe 3 

 

  
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Definicje i funkcje opakowania 1 
2. Rodzaje opakowań i pomocnicze środki opakowaniowe 2 
3. Opakowania a bezpieczeństwo produktów w łańcuchach dostaw 1 
4. Znakowanie opakowań 2 
5. Projektowanie opakowań z punktu widzenia logistyki 2 
6. Paletowe jednostki ładunkowe 2 
7. Charakterystyka jednostek paletowych oraz współzależność wymiarowa palet, środków 
transportowych i powierzchni magazynowej 

1 

8. Charakterystyka jednostek ładunkowych kontenerowych 2 

 

9. Charakterystyka pakietowych jednostek ładunkowych 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 

Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 40 
Przygotowanie się do zajęć 15 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów czytelni biblioteki, Praca na platformie moodle 

20 

SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, ILiM 2001. 
Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002 . 

 Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
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Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych – 
niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach 
logistycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr: III/5 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof.M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego przedmiotu jest zapoznanie studentów z  przykładami funkcjonujących rozwiązań w 
logistycznych łańcuchach opakowań, akcentując znaczenie i funkcje spełniane przez opakowania w systemach 
logistycznych.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
podstaw logistyki. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student wymienia, identyfikuje i rozpoznaje  podstawowe jednostki ładunkowe paletowe, kontenerowe, 
pakietowe. W zakresie umiej ętności  porównuje typy nowoczesnych budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy 
magazynowe, wybiera sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, planuje zagospodarowuj przestrzeni 
magazynowej, wybiera metody i sposoby rozmieszczania towarów w strefach magazynu, proponuje rozwiązania 
wspomagające proces magazynowy, porównuje układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej 
identyfikacji w procesie magazynowym. W zakresie kompetencji emocjonalnych  studenci potrafią dokonać klasyfikacji 
opakowań, przedstawić przykłady funkcjonowania rozwiązań w logistycznych łańcuchach opakowaniowych i funkcje 
spełniane przez opakowania w systemach logistycznych. Proponują zasady formowania i zabezpieczania jednostek 
ładunkowych. W zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  
pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu opakowań. Klasyfikacja i funkcje opakowań 1 
2. Determinanty jakości opakowań 2 
3. System wymiarowy opakowań 1 
4. Projektowanie opakowań w ujęciu logistycznym 2 
5. Podstawowe wymagania w zakresie znakowania opakowań jednostkowych i 
transportowych 

2 

6. Uwarunkowania stosowania opakowań wielokrotnego użytku 2 

 

7. Jednostki ładunkowe 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Definicje i funkcje opakowania 1 
2. Rodzaje opakowań i pomocnicze środki opakowaniowe 1 
3. Opakowania a bezpieczeństwo produktów w łańcuchach dostaw 1 
4. Znakowanie opakowań 1 
5. Projektowanie opakowań z punktu widzenia logistyki 2 
6. Paletowe jednostki ładunkowe 2 
7. Charakterystyka jednostek paletowych oraz współzależność wymiarowa palet, środków 
transportowych i powierzchni magazynowej 

1 

8. Charakterystyka jednostek ładunkowych kontenerowych 2 

 

9. Charakterystyka pakietowych jednostek ładunkowych 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
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Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 40 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 15 
Samodzielne studiowanie literatury z dostępnych zbiorów 
biblioteki i czytelni, Praca na platformie moodle 

20 

SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, ILiM 2001. Dudziński Z., Kizyn M., 
Vademecum gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002 . 
Logistyka, (red.) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
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Projektowanie, budowa i eksploatacja nowoczesnej infrastruktury 
logistycznej – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatac ja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr:  trzeci/ pi ąty-szósty 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 45 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zagadnieniem infrastruktury logistycznej, w szczególności 
metodami doboru lokalizacji oraz projektowania infrastruktury i jej wyposażenia, a także jej późniejszej eksploatacji oraz 
amortyzacji. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować i sklasyfikować elementy infrastruktury 
logistycznej,  zna tendencje światowe w zakresie jej rozwoju, a także zna metody zarządzania projektem 
infrastrukturalnym. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi dokonać analizy istniejącej infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie 
makro, jak i mikrologistycznym, a także dokonać wyboru lokalizacji oraz projektu budowy i funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w logistyce, a także pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, klasyfikacja i cechy infrastruktury logistycznej. 2 
2. Rola infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 
3. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
4. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu. 2 
5. Infrastruktura magazynowa – rodzaje, znaczenie, planowanie lokalizacji. 4 
6. Rynek powierzchni magazynowej w Polsce i na świecie. 2 
7. Infrastruktura manipulacyjna – rodzaje, znaczenie, metody doboru. 3 
8. Centra logistyczne – klasyfikacja, funkcjonowanie, planowanie lokalizacji oraz 
wyposażenia. 

3 

9. Infrastruktura systemów opakowaniowych – klasyfikacja, cykl życia, współczesne 
wyzwania. 

2 

10. Infrastruktura przetwarzania danych – architektura oraz eksploatacja. 2 
11. Koszty inwestycji infrastrukturalnych - budżetowanie. 2 
12. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym. 2 

 

13. Tendencje w rozwoju infrastruktury logistycznej - perspektywy i zagrożenia 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 

 

2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
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3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty 
techniczno-technologiczne budowy. 

4 

4. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 4 
5. Projektowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej. 4 
6. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie – 
projektowanie. 

4 

7. Centrum logistyczne jako zaawansowany projekt infrastrukturalny. Koncepcje budowy 
centrów logistycznych. 

2 

8. Infrastruktura informatyczna na potrzeby logistyki – określenie potrzeb, projekt, 
eksploatacja. 

4 

9. Rola opakowań w logistyce – projektowanie oraz współczesne tendencje. 2 
10. Studia wykonalności projektów infrastrukturalnych – narzędzia, metody, przykłady 
praktyczne. 

4 

11. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym.  2 
12. Infrastruktura logistyczna w Polsce i na świecie – przykłady. 7 
13. Projekty budowy infrastruktury logistycznej – przykłady. 4 

Suma - 45 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, praca w grupach, zadania, case study, dyskusja. 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy dotyczący budowy 
infrastruktury logistycznej. 
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny na koniec semestru szóstego z wiedzy przedstawionej na wykładzie oraz 
zalecanej literatury podstawowej. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 75 
Przygotowanie projektu 50 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 45 
Przygotowanie się do egzaminu 40 
SUMA 210 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 7 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO, Warszawa 2009. 
2. M. Mindur, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB, Warszawa-
Radom 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004. 
2. Czasopisma: „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”, „Przegląd 
komunikacyjny”. 
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Projektowanie, budowa i eksploatacja nowoczesnej infrastruktury 
logistycznej- stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatac ja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr:  trzeci/ pi ąty-szósty 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zagadnieniem infrastruktury logistycznej, w szczególności 
metodami doboru lokalizacji oraz projektowania infrastruktury i jej wyposażenia, a także jej późniejszej eksploatacji oraz 
amortyzacji. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować i sklasyfikować elementy infrastruktury 
logistycznej,  zna tendencje światowe w zakresie jej rozwoju, a także zna metody zarządzania projektem 
infrastrukturalnym. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi dokonać analizy istniejącej infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie 
makro, jak i mikrologistycznym, a także dokonać wyboru lokalizacji oraz projektu budowy i funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w logistyce, a także pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, klasyfikacja i cechy infrastruktury logistycznej. 2 
2. Rola infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 
3. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
4. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu. 2 
5. Infrastruktura magazynowa – rodzaje, znaczenie, planowanie lokalizacji. 4 
6. Rynek powierzchni magazynowej w Polsce i na świecie. 2 

 

7. Infrastruktura manipulacyjna – rodzaje, znaczenie, metody doboru. 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 
2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty 
techniczno-technologiczne budowy. 

2 

4. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 2 
5. Projektowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej. 3 
6. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie – 
projektowanie. 

2 

 

7. Centrum logistyczne jako zaawansowany projekt infrastrukturalny. Koncepcje budowy 
centrów logistycznych. 

1 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, praca w grupach, zadania, case study, dyskusja. 

Forma i warunki zaliczenia  



 257 

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy dotyczący budowy 
infrastruktury logistycznej. 
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny na koniec semestru szóstego z wiedzy przedstawionej na wykładzie oraz 
zalecanej literatury podstawowej. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie projektu 30 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa : 
1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO, Warszawa 2009. 
2. M. Mindur, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB, Warszawa-
Radom 2007. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004. 
2. Czasopisma: „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”, „Przegląd 
komunikacyjny”. 
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Projektowanie, budowa i eksploatacja nowoczesnej infrastruktury 
logistycznej- niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatac ja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr:  trzeci/ pi ąty-szósty 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zagadnieniem infrastruktury logistycznej, w szczególności 
metodami doboru lokalizacji oraz projektowania infrastruktury i jej wyposażenia, a także jej późniejszej eksploatacji oraz 
amortyzacji. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować i sklasyfikować elementy infrastruktury 
logistycznej,  zna tendencje światowe w zakresie jej rozwoju, a także zna metody zarządzania projektem 
infrastrukturalnym. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi dokonać analizy istniejącej infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie 
makro, jak i mikrologistycznym, a także dokonać wyboru lokalizacji oraz projektu budowy i funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w logistyce, a także pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, klasyfikacja i cechy infrastruktury logistycznej. 1 
2. Rola infrastruktury logistycznej w gospodarce. 1 
3. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
4. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu. 1 
5. Infrastruktura magazynowa – rodzaje, znaczenie, planowanie lokalizacji. 1 
6. Rynek powierzchni magazynowej w Polsce i na świecie. 2 

 

7. Infrastruktura manipulacyjna – rodzaje, znaczenie, metody doboru. 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 
2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty 
techniczno-technologiczne budowy. 

2 

4. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 2 
5. Projektowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej. 1 
6. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie – 
projektowanie. 

2 

 

7. Centrum logistyczne jako zaawansowany projekt infrastrukturalny. Koncepcje budowy 
centrów logistycznych. 

1 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, praca w grupach, zadania, case study, dyskusja. 

Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy dotyczący budowy 
infrastruktury logistycznej. 
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny na koniec semestru szóstego z wiedzy przedstawionej na wykładzie oraz 
zalecanej literatury podstawowej. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie projektu 30 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa : 
1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO, Warszawa 2009. 
2. M. Mindur, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB, Warszawa-
Radom 2007. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004. 
2. Czasopisma: „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”, „Przegląd 
komunikacyjny”. 
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Zachowania nabywców usług – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zachowania nabywców usług 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/5 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazya.rosa@wzieu.pl  Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl  Leszek Gracz 
leszek.gracz@wzieu.pl  Izabela Ostrowska izabela.ostrowska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z modelami zachowań nabywców usług (usługobiorców) oraz metodami ich 
pomiaru i analizy. W trakcie procesu dydaktycznego studenci poznają elementy wpływające na zachowania nabywców 
usług i stopień ich wpływu na kształtowanie postaw nabywczych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny zachowań nabywczych, potrafi dokonać charakterystyki 
czynników wpływających na nabywcę usług, potrafi przedstawić proces zakupu usługi.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zrozumieć i zinterpretować zachowania nabywców usług dla wskazanego 
przykładu, identyfikuje specyficzne uwarunkowania i główne elementy decyzji podczas zakupu usług  
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student akceptuje zasady etyki w biznesie, w szczególności wiedzę o 
zachowaniu klientów stosuje jako motywację a nie manipulację. 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Czynniki wpływające na proces konsumpcji. 2 
2. Istota potrzeb, hierarchia potrzeb, potrzeby bez nabywania. 2 
3. Kreacja potrzeb. Identyfikacja i analiza potrzeb w zakresie produktu usługowego. 2 
4. Wpływ czynników psychologicznych (osobowość, postawy) na zachowania usługobiorców 2 
5. Postrzeganie ryzyka przy zakupie usług 2 
6. Wpływ otoczenia kulturowego na zachowania nabywców usług. 2 
7. Wpływ otoczenia społecznego na zachowania nabywców usług. 2 
8. Wpływ czynników ekonomicznych na zachowania nabywców usług. 2 
9. Modele zachowań nabywczych w usługach. 2 
10.  Proces podejmowania przez usługobiorcę decyzji nabywczych: postrzeganie wartości, 
motywacja, postawy i emocje, proces uczenia się. 

2 

11. Rodzina i grupy odniesienia przy zakupie usług. 2 
12. Styl życia a zachowania usługobiorców. 2 
13. Zadowolenie usługobiorcy i satysfakcja z zakupu usług. 2 
14. Dysonans pozakupowy w usługach  2 

 

15 Modele zachowań nabywczych w usługach 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Potrzeby usługowe 2 
2. Case study – oddziaływanie przekazu reklamowego na percepcje odbiorców usług 2 
3. Determinowanie ryzyka przy zakupie usług na wybranych przykładach 2 
4. Analiza czynników psychologicznych podczas zakupu usług 2 
5. Analiza czynników wewnętrznych podczas zakupu usług 2 
6. Określanie poziomu zadowolenia z usługi 2 
7. Odniesienie modeli zachowań nabywczych w usługach do rzeczywistych przypadków 2 

 

8.Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na ćwiczeniach i wykładach 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia 



 261 

Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 15 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. Zachowania nabywców, red. G.Rosa, J.Perenc, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011     
Literatura uzupełniaj ąca 
1.Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2003. 
2. Rogoziński K., Nicholas R., Marketing usług na przykładach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2001 
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Zachowania nabywców usług – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Zachowania nabywców usług 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/5 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazya.rosa@wzieu.pl  Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl  Leszek Gracz 
leszek.gracz@wzieu.pl  Izabela Ostrowska izabela.ostrowska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z modelami zachowań nabywców usług (usługobiorców) oraz metodami ich 
pomiaru i analizy. W trakcie procesu dydaktycznego studenci poznają elementy wpływające na zachowania nabywców 
usług i stopień ich wpływu na kształtowanie postaw nabywczych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny zachowań nabywczych, potrafi dokonać charakterystyki 
czynników wpływających na nabywcę usług, potrafi przedstawić proces zakupu usługi.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zrozumieć i zinterpretować zachowania nabywców usług dla wskazanego 
przykładu, identyfikuje specyficzne uwarunkowania i główne elementy decyzji podczas zakupu usług  
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student akceptuje zasady etyki w biznesie, w szczególności wiedzę o 
zachowaniu klientów stosuje jako motywację a nie manipulację. 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Czynniki wpływające na proces konsumpcji. 1 
2. Istota potrzeb, hierarchia potrzeb, potrzeby bez nabywania. 1 
3. Kreacja potrzeb. Identyfikacja i analiza potrzeb w zakresie produktu usługowego. 1 
4. Wpływ czynników psychologicznych (osobowość, postawy) na zachowania usługobiorców 2 
5. Postrzeganie ryzyka przy zakupie usług 1 
6. Wpływ otoczenia kulturowego na zachowania nabywców usług. 1 
7. Wpływ otoczenia społecznego na zachowania nabywców usług. 1 
8. Wpływ czynników ekonomicznych na zachowania nabywców usług. 1 
9. Modele zachowań nabywczych w usługach. 2 
10.  Proces podejmowania przez usługobiorcę decyzji nabywczych: postrzeganie wartości, 
motywacja, postawy i emocje, proces uczenia się. 

2 

11. Rodzina i grupy odniesienia przy zakupie usług. 1 
12. Styl życia a zachowania usługobiorców. 1 
13. Zadowolenie usługobiorcy i satysfakcja z zakupu usług. 1 
14. Dysonans pozakupowy w usługach  1 

 

15 Modele zachowań nabywczych w usługach 1 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Potrzeby usługowe 1 
2. Case study – oddziaływanie przekazu reklamowego na percepcje odbiorców usług 2 
3. Determinowanie ryzyka przy zakupie usług na wybranych przykładach 1 
4. Analiza czynników psychologicznych podczas zakupu usług 1 
5. Analiza czynników wewnętrznych podczas zakupu usług 1 
6. Określanie poziomu zadowolenia z usługi 1 
7. Odniesienie modeli zachowań nabywczych w usługach do rzeczywistych przypadków 1 

 

8.Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na ćwiczeniach i wykładach 1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia 
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Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 33 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 15 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. Zachowania nabywców, red. G.Rosa, J.Perenc, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011     
Literatura uzupełniaj ąca 
1.Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2003. 
2. Rogoziński K., Nicholas R., Marketing usług na przykładach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2001 
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Benchmarking logistyczny – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Benchmarking logistyczny 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść  
Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów I stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest nabycie wiedzy, jak w ramach obszaru logistyki, możliwe jest osiąganie przewagi konkurencyjnej 

zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Na tym tle uczestnicy zdobędą podstawy teoretyczne oraz umiejętności 
przeprowadzania procesu benchmarkingu w obrębie systemu logistycznego. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wymagana jest podstawowa wiedza z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, podstawy marketingu, podstawy 
zarządzania 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: 
- zdefiniować benchmarkingu oraz rozróżnić jego rodzaje  
- podać przykłady zastosowania benchmarkingu w przedsiębiorstwach, łańcucha dostaw oraz w makro systemach 
- przedstawić proces realizacji benchmarkingu w przedsiębiorstwie 
- wymienić nowoczesne rodzaje pomiaru 
 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- w stopniu podstawowym zaprojektować i przeprowadzić badanie benchmarkingowe 
- wnioskować i interpretować wyniki benchmarkingu 
- wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania metod benchmarkingowych w przedsiębiorstwach 
 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związaną z możliwościami wprowadzenia 
metod benchmarkingowych do przedsiębiorstwa, pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń, pracuje samodzielne 
przygotowując projekt, jest zorientowany na doskonalenie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2 
2. Metodyka benchmarkingu 2 
3. Rodzaje i obiekty benchmarkingu  logistycznego 2 
4. Zastosowanie narzędzi benchmarkingu. Interpretacja wyników pomiaru 2 
5. Benchmarking na poziomie makrologistycznym (kompetencje logistyczne państw) 2 
6. Benchmarking na poziomie metalogistycznym (łańcuch dostaw). 2 

 

7.Benchmarking na poziomie mikrologistycznym (przedsiębiorstwo) 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategia logistyczna zorientowana rynkowo 2 
2.Rodzaje i proces realizacji benchmarkingu 4 
3.Pomiar wyników działania benchmarkingu 2 
4.Pozyskiwanie informacji benchmarkingowych 6 
5. Benchmarking strategiczny w firmach produkcyjnych 2 
6. Benchmarking  w analizie fazowej systemu logistycznego  6 

 

7. Benchmarking w łańcuchach dostaw 8 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz analizę dostarczonych materiałów 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
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podczas ćwiczeń. Prezentacja projektu. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie projektu, Praca na platformie moodle  40 
Przygotowanie się do zajęć 40 
SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
D.Kisperska-Moroń, Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, AE Katowice 2000 
Ch. Bogan, M. English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice 2008 
T.Bendell, L. Boulter, Benchmarking.Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, PSB, Kraków 2000 
Literatura uzupełniaj ąca: 
K.Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2003 
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Benchmarking logistyczny – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Benchmarking logistyczny 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść  
Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr III/5 
Rodzaj studiów I stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest nabycie wiedzy, jak w ramach obszaru logistyki, możliwe jest osiąganie przewagi konkurencyjnej 

zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Na tym tle uczestnicy zdobędą podstawy teoretyczne oraz umiejętności 
przeprowadzania procesu benchmarkingu w obrębie systemu logistycznego. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wymagana jest podstawowa wiedza z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, podstawy marketingu, podstawy 
zarządzania 
 Efekty kształcenia    

W zakresie wiedzy student potrafi: 
- zdefiniować benchmarkingu oraz rozróżnić jego rodzaje  
- podać przykłady zastosowania benchmarkingu w przedsiębiorstwach, łańcucha dostaw oraz w makro systemach 
- przedstawić proces realizacji benchmarkingu w przedsiębiorstwie 
- wymienić nowoczesne rodzaje pomiaru 
 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- w stopniu podstawowym zaprojektować i przeprowadzić badanie benchmarkingowe 
- wnioskować i interpretować wyniki benchmarkingu 
- wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania metod benchmarkingowych w przedsiębiorstwach 
 

W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związaną z możliwościami wprowadzenia 
metod benchmarkingowych do przedsiębiorstwa, pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń, pracuje 
samodzielne przygotowując projekt, jest zorientowany na doskonalenie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu Proces benchmarkingu 2 
2. Rodzaje i obiekty benchmarkingu  logistycznego 1 
3. Zastosowanie narzędzi benchmarkingu. Interpretacja wyników pomiaru 1 
4. Benchmarking na poziomie makrologistycznym (kompetencje logistyczne państw) 1 
5. Benchmarking na poziomie metalogistycznym (łańcuch dostaw). 2 

 

6. Benchmarking na poziomie mikrologistycznym (przedsiębiorstwo 2 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategia logistyczna zorientowana rynkowo 1 
2.Rodzaje i proces realizacji benchmarkingu 1 
3.Pomiar wyników działania benchmarkingu 2 
4.Pozyskiwanie informacji benchmarkingowych 4 
5. Benchmarking strategiczny w firmach produkcyjnych 2 
6. Benchmarking  w analizie fazowej systemu logistycznego  4 

 

7. Benchmarking w łańcuchach dostaw 4 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz analizę dostarczonych materiałów 
Cwiczenia: analiza przypadków, praca grupowa, projektowanie rozwiązań, projekt/prezentacja 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. Prezentacja projektu. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study.  
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie projektu, Praca na platformie moodle  40 
Przygotowanie się do zajęć 53 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
D.Kisperska-Moroń, Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, AE Katowice 2000 
Ch. Bogan, M. English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice 2008 
T.Bendell, L. Boulter, Benchmarking.Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, PSB, Kraków 2000 
Literatura uzupełniająca: 
K.Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2003 
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Negocjacje i komunikacja w procesach logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje i komunikacja w procesach logistycznych  

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/5 
Rodzaj studiów: I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 15 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

–  zasadami negocjacji w procesach logistycznych 
– sposobami komunikacji  w procesach logistycznych 
– - umiej ętności pracy w grupach 
– stylami  i technikami negocjacji,   
– zasadami mediacji 
– sposobami komunikacji w uj ęciu praktycznym  
– etyka w biznesie  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, wie jak wykorzystać techniki komunikacyjne by  przekazać  komunikat rozmówcy w celu 
podjęcia prawidłowej decyzji logistycznej, 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji oraz odpowiednio 
gospodarować swoim czasem  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest przygotowany na odmienne zachowania poszczególnych 
decyzyjnych w procesach logistycznych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Sposoby komunikacji w procesach logistycznych 4 
2. Negocjacje a mediacje 4 
3. Batna - best alternative to a negotiated agreement (najlepsza alternatywa negocjowanego 
porozumienia 

2 

3. Skuteczna komunikacja w procesach informacyjno-decyzyjnych 4 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 4 
5. Ubiór i postawa w procesach komunikacyjnych  4 
6. Savoir vivre 2 
7. Komunikacja międzynarodowa 4 

 

8. Negocjowanie kontraktów handlowych 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe zasady negocjacji  3 
2. Rozbudowane techniki i taktyki negocjacyjne. 4 
3. Efektywne słuchanie, czytanie i komunikowanie się  4 
4. Sztuka prezentacji prac  2 

 

5. Efektywna praca w łańcuchu operacji logistycznych 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zalicenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie zadanych zadań 20 
Przygotowanie się do zajęć 35 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
2. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
3. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
4. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
5. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania, 

1995 
6. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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Negocjacje i komunikacja w procesach logistycznych – niestacjonarne 
 
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje i komunikacja w procesach logistycznych  

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/5 
Rodzaj studiów: I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 9 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

–  zasadami negocjacji w procesach logistycznych 
– sposobami komunikacji  w procesach logistycznych 
– - umiej ętności pracy w grupach 
– stylami  i technikami negocjacji,   
– zasadami mediacji 
– sposobami komunikacji w uj ęciu praktycznym  
– etyka w biznesie  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, wie jak wykorzystać techniki komunikacyjne by  przekazać  komunikat rozmówcy w celu 
podjęcia prawidłowej decyzji logistycznej, 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji oraz odpowiednio 
gospodarować swoim czasem  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest przygotowany na odmienne zachowania poszczególnych 
decyzyjnych w procesach logistycznych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Sposoby komunikacji w procesach logistycznych 2 
2. Negocjacje a mediacje 2 
3. Batna - best alternative to a negotiated agreement (najlepsza alternatywa negocjowanego 
porozumienia 

2 

3. Skuteczna komunikacja w procesach informacyjno-decyzyjnych 4 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 2 

 

5. Ubiór i postawa w procesach komunikacyjnych  2 
 7. Komunikacja międzynarodowa 2 
 8. Negocjowanie kontraktów handlowych 2 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe zasady negocjacji  2 
2. Rozbudowane techniki i taktyki negocjacyjne. 2 
3. Efektywne słuchanie, czytanie i komunikowanie się  2 
4. Sztuka prezentacji prac  1 

 

5. Efektywna praca w łańcuchu operacji logistycznych 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zalicenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie zadanych zadań 30 
Przygotowanie się do zajęć 43 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
7. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
8. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
9. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
10. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
11. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania, 

1995 
12. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 



 272 

Analiza rynku – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Analiza rynku 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść  

Rok / Semestr 3/5 
Rodzaj studiów  stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl ; Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; Magdalena 
Małachowska 
 
Cel przedmiotu  
Uświadomienie studentom potrzeby badania i analizy rynku. Zapoznanie studentów z metodami analizy rynku, zarówno od 
strony popytu, jak i podaży. Przygotowanie studentów do wykorzystywania w praktyce metod portfelowych, analizy grup 
strategicznych czy analizy TOWS/SWOT do określenia pozycji konkurencyjnej danego podmiotu, atrakcyjności rynku czy 
oferty. Przygotowanie studentów do umiejętnego wyboru właściwych instrumentów i form promocji, ustalania cen oraz 
wyboru odpowiedniej grupy docelowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
student rozróżnia pojęcia rynkowe; identyfikuje słabości i atuty podmiotów rynkowych, potrafi określić pozycję 
konkurencyjną na rynku danego podmiotu, 
potrafi podjąć decyzje strategiczne odnośnie ustalania cen, wyboru instrumentów i form promocji 
klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku 
jest wrażliwy na klienta i potrafi rozwiązywać jego problemy 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i klasyfikacja rynku. Popyt i podaż 2 
2. Strategie konkurencyjne 2 
3. Proces i metody analizy rynku. 3 
4. Liczebność próby i metody jej doboru. 3 
5. Metody prezentacji danych 2 
4. Metody projekcyjne 3 
5. Udział nowej marki 2 
6. Metody portfelowe. 2 
7. Analiza pojemności i chłonności rynku 4 
8. Analiza grup strategicznych. 2 
9. Analiza conjoint analysis 1 
10. Analiza obsługi klienta i polityka dystrybucji 2 

 

11. Analiza działań promocyjnych. 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Badanie opinii i postaw. 2 
2. Badanie preferencji i upodobań nabywców. Powtarzalność zakupów. 2 
3. Udział przedsiębiorstwa w rynku. 2 
4. Analiza cyklu życia produktu. 2 
5. Metody ustalania cen  4 
6. Procedura segmentacji rynku i pozycjonowanie produktu 2 
7. Analiza SWOT/TOWS 2 
8. Zależności między dwiema cechami produktu 4 
9. Wskaźnik satysfakcji konsumenta – metoda CSI 2 
10. Domy jakości 4 

 

11. Metoda taksonomiczna. 4 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
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egzamin pisemny (test wyboru oraz zadania) 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Samodzielnie studiowanie zagadnień 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
…  
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Rosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe US, 
Szczecin 2010. 

2. Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003. 
3. Badania rynku, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004. 
4. Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
5. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
6. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003. 
7. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002. 
8. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. ZAKAMYCZE, Kraków 2000. 
9. Analiza i funkcjonowanie rynku, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1998 
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Analiza rynku – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Analiza rynku 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść  

Rok / Semestr 3/5 
Rodzaj studiów  niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 18 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl ; Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; Magdalena 
Małachowska 
 
Cel przedmiotu  
Uświadomienie studentom potrzeby badania i analizy rynku. Zapoznanie studentów z metodami analizy rynku, zarówno od 
strony popytu, jak i podaży. Przygotowanie studentów do wykorzystywania w praktyce metod portfelowych, analizy grup 
strategicznych czy analizy TOWS/SWOT do określenia pozycji konkurencyjnej danego podmiotu, atrakcyjności rynku czy 
oferty. Przygotowanie studentów do umiejętnego wyboru właściwych instrumentów i form promocji, ustalania cen oraz 
wyboru odpowiedniej grupy docelowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
student rozróżnia pojęcia rynkowe; identyfikuje słabości i atuty podmiotów rynkowych, potrafi określić pozycję 
konkurencyjną na rynku danego podmiotu, 
potrafi podjąć decyzje strategiczne odnośnie ustalania cen, wyboru instrumentów i form promocji 
klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku 
jest wrażliwy na klienta i potrafi rozwiązywać jego problemy 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i klasyfikacja rynku. Popyt i podaż 2 
2. Strategie konkurencyjne 1 
3. Proces i metody analizy rynku. 1 
4. Liczebność próby i metody jej doboru. 1 
5. Metody prezentacji danych 2 
4. Metody projekcyjne 1 
5. Udział nowej marki 2 
6. Metody portfelowe. 2 
7. Analiza pojemności i chłonności rynku 2 
8. Analiza grup strategicznych. 1 
9. Analiza conjoint analysis 1 
10. Analiza obsługi klienta i polityka dystrybucji 1 

 

11. Analiza działań promocyjnych. 1 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Badanie opinii i postaw. 2 
2. Badanie preferencji i upodobań nabywców. Powtarzalność zakupów. 2 
3. Udział przedsiębiorstwa w rynku. 1 
4. Analiza cyklu życia produktu. 1 
5. Metody ustalania cen  2 
6. Procedura segmentacji rynku i pozycjonowanie produktu 2 
7. Analiza SWOT/TOWS 1 
8. Zależności między dwiema cechami produktu 2 
9. Wskaźnik satysfakcji konsumenta – metoda CSI 2 
10. Domy jakości 2 

 

11. Metoda taksonomiczna. 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
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egzamin pisemny (test wyboru oraz zadania) 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Samodzielnie studiowanie zagadnień 20 
Przygotowanie się do zajęć 30 
…  
SUMA 65 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

10. Rosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe US, 
Szczecin 2010. 

11. Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003. 
12. Badania rynku, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004. 
13. Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
14. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
15. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003. 
16. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002. 
17. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. ZAKAMYCZE, Kraków 2000. 
18. Analiza i funkcjonowanie rynku, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1998 
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SEMESTR VI 

Ocena projektów gospodarczych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Ocena projektów gospodarczych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów I stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof.Us dr hab. Piotr Niedzielski piotr.niedzielski@wzieu.pl , 
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl  
Mgr Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Wyjaśnienie zagadnie ń odno śnie teorii projektu gospodarczego oraz metod oceny jego opłacalno ści w wymiarze 
finansowym oraz ekonomicznym.  
Wskazanie praktycznych zastosowa ń poznanej teorii z uwzgl ędnieniem specyfiki projektów komercyjnych oraz 
niekomercyjnych. 
Nabycie umiej ętności  w zakresie kompleksowej oceny ekonomicznej  pro jektu gospodarczego poprzez analiz ę 
okre ślonych studiów przypadku, w tym zwi ązanych z funduszami europejskimi. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść elementów analizy finansowej i ekonomicznej przeds iębiorstwa, umiej ętność z zakresu  elementów 
rachunkowo ści finansowej i rachunkowo ści zarządczej. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu oceny projektów 
gospodarczych, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania projektów, identyfikuje ryzyko finansowe , 
zna metody  badania efektywności. 
W zakresie umiej ętności student potrafi ocenić projekt inwestycyjny poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich metod 
rachunku ekonomicznego., wyjaśnia zależności  pomiędzy zmiennymi wpływającymi na efektywność inwestycji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, zachowuje  ostrożność  w interpretacji wyników 
oceny efektywności, potrafi analizować je w kontekście środowiska projektu. 
 

 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyja śnienie poj ęć: czas, dyskonto, 
koszt kapitału, warto ść rezydualna  

1 

2. Kalkulacja przepływów pieni ężnych, warto ści przepływów pieni ężnych, 2 
3 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - metody proste  1 
4 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzy ści i 
nakładów; warto ść bieżąca netto - NPV; wewn ętrzna stopa zwrotu - IRR)  

2 

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, ana liza opłacalno ści  1 
6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okr esie czasu (projektowanie i analiza 
rentowno ści projektu; projektowanie i analiza płynno ści)  

1 

7.Źródła finansowania projektu  2 
8.Źródła finansowania a płynno ść 1 
9.Analiza wra żliwo ści, analiza ryzyka 2 

 

10. Ocena projektów europejskich 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyja śnienie poj ęć: czas, dyskonto, 
koszt kapitału, warto ść rezydualna - studium przypadku ,praktyczne tworzen ie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć,  

2 

2. Kalkulacja przepływów pieni ężnych, warto ści przepływów pieni ężnych - studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 
tematu zaj ęć, 

4 

 

3 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - metody proste - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z za kresu problematyki tematu 

2 
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zajęć, 
4 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzy ści i 
nakładów; warto ść bieżąca netto - NPV; wewn ętrzna stopa zwrotu - IRR) - studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 
tematu zaj ęć, 

4 

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, ana liza opłacalno ści - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z za kresu problematyki tematu 
zajęć, 

2 

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okr esie czasu (projektowanie i analiza 
rentowno ści projektu; projektowanie i analiza płynno ści) - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z za kresu problematyki tematu zaj ęć 
 

2 

7.Źródła finansowania projektu - studium przypadku ,pr aktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć,  

2 

8.Źródła finansowania a płynno ść- studium przypadku ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 

2 

9.Analiza wra żliwo ści, analiza ryzyka- studium przypadku ,praktyczne t worzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 

4 

10. Ocena projektów europejskich - studium przypadk u ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć. 

4 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przeprowadzenie wykładów, 
Prezentacje multimedialne 
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia litera turowe, 
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informa cji na dany temat 
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - st udia przypadku, 
Praca zespoło wa - zespołowe rozwi ązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z mo żliwo ścią konsultacji. 
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywno ści w okre ślonych sytuacjach rynkowych – praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki prz edmiotu,    
Forma i warunki zaliczenia  
Test, pytania zamkni ęte, wybór jednokrotny 
Pytanie problemowe, zadanie wymagaj ące wykorzystania metod oceny efektywno ści,  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
-rozwi ązywanie zada ń z zakresu oceny efektywno ści 
inwestycji, 
- rozwi ązywanie zada ń problemowych, 
-studia przypadków, 
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w za kresie 
oceny efektywno ści inwestycji, wykorzystuj ąc poznane 
metody, 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 35 
SUMA 80 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gda ńskiego, Gda ńsk 
2000. 

• Jakubczyc J.; Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,  
• Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych. Maksyma lizacja warto ści przedsi ębiorstwa, K.E. Liber, 

Warszawa 2000. 
• Marcinek K., Finansowa ocena przedsi ęwzięć inwestycyjnych przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej  w Katowicach, Katowice 2000. 
• Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydaw nictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2000. 
• Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalno ści inwestowania. PWE, Warszawa 1999. 
• Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Wa rszawa 2002. 
• Pastusiak R., Ocena efektywno ści inwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003. 
• Pazio W.J. Analiza finansowa i ocena efektywno ści projektów inwestycyjnych przedsi ębiorstw, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.  
• Rogowski W.; Rachunek efektywno ści inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, Kraków 2008. 
• Sierpi ńska M, Jachna T.; Ocena przedsi ębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa 2004. 
• Wrzosek S. (red.), Ocena efektywno ści inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Wrocław 

2008. 
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Ocena projektów gospodarczych – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Ocena projektów gospodarczych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów I stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof.Us dr hab. Piotr Niedzielski piotr.niedzielski@wzieu.pl , 
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl  
Mgr Małgorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Wyjaśnienie zagadnie ń odno śnie teorii projektu gospodarczego oraz metod oceny jego opłacalno ści w wymiarze 
finansowym oraz ekonomicznym.  
Wskazanie praktycznych zastosowa ń poznanej teorii z uwzgl ędnieniem specyfiki projektów komercyjnych oraz 
niekomercyjnych. 
Nabycie umiej ętności  w zakresie kompleksowej oceny ekonomicznej  pro jektu gospodarczego poprzez analiz ę 
okre ślonych studiów przypadku, w tym zwi ązanych z funduszami europejskimi. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomo ść elementów analizy finansowej i ekonomicznej przeds iębiorstwa, umiej ętność z zakresu  elementów 
rachunkowo ści finansowej i rachunkowo ści zarządczej. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu oceny projektów 
gospodarczych, rozumie funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu finansowania projektów, identyfikuje ryzyko finansowe , 
zna metody  badania efektywności. 
W zakresie umiej ętności student potrafi ocenić projekt inwestycyjny poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich metod 
rachunku ekonomicznego., wyjaśnia zależności  pomiędzy zmiennymi wpływającymi na efektywność inwestycji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, zachowuje  ostrożność  w interpretacji wyników 
oceny efektywności, potrafi analizować je w kontekście środowiska projektu. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyja śnienie poj ęć: czas, dyskonto, 
koszt kapitału, warto ść rezydualna  
 

1 

2. Kalkulacja przepływów pieni ężnych, warto ści przepływów pieni ężnych, 1 
3 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - metody proste  1 
4 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzy ści i 
nakładów; warto ść bieżąca netto - NPV; wewn ętrzna stopa zwrotu - IRR)  
 

1 

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, ana liza opłacalno ści  
 

1 

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okr esie czasu (projektowanie i analiza 
rentowno ści projektu; projektowanie i analiza płynno ści)  
 

1 

7.Źródła finansowania projektu  
 
 

1 

8.Źródła finansowania a płynno ść 
Analiza wra żliwo ści, analiza ryzyka 

1 

 

9. Ocena projektów europejskich 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Definicje, struktura projektu gospodarczego, wyja śnienie poj ęć: czas, dyskonto, 
koszt kapitału, warto ść rezydualna - studium przypadku ,praktyczne tworzen ie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 
  

2 
 

2. Kalkulacja przepływów pieni ężnych, warto ści przepływów pieni ężnych - studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 
tematu zaj ęć, 

2 
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3 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - metody proste - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z za kresu problematyki tematu 
zajęć, 
 

2 

4 Narzędzia oceny efektywno ści finansowej - dyskontowe, analiza strumieni korzy ści i 
nakładów; warto ść bieżąca netto - NPV; wewn ętrzna stopa zwrotu - IRR) - studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 
tematu zaj ęć, 
 

2 

5. Plan realizacji projektu i analiza finansowa, ana liza opłacalno ści - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z za kresu problematyki tematu 
zajęć, 
 

2 

6. Analiza wyników realizacji projektu w długim okr esie czasu (projektowanie i analiza 
rentowno ści projektu; projektowanie i analiza płynno ści) - studium przypadku 
,praktyczne tworzenie poszczególnych elementów z za kresu problematyki tematu 
zajęć, 
 

2 

7.Źródła finansowania projektu - studium przypadku ,pr aktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 
Źródła finansowania a płynno ść- studium przypadku ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 

2 

8. Analiza wra żliwo ści, analiza ryzyka- studium przypadku ,praktyczne t worzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć, 
 

2 

9. . Ocena projektów europejskich - studium przypad ku ,praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki tem atu zajęć. 
 

2 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przeprowadzenie wykładów, 
Prezentacje multimedialne 
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia litera turowe, 
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informa cji na dany temat 
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - st udia przypadku, 
Praca zespoło wa - zespołowe rozwi ązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z mo żliwo ścią konsultacji. 
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywno ści w okre ślonych sytuacjach rynkowych – praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki prz edmiotu,    
 
Forma i warunki zaliczenia  
Test, pytania zamkni ęte, wybór jednokrotny 
Pytanie problemowe, zadanie wymagajace wykorzystani a metod oceny efektywno ści,  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
-rozwi ązywanie zada ń z zakresu oceny efektywno ści 
inwestycji, 
- rozwi ązywanie zaan problemowych, 
-studia przypadków, 
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w za kresie 
oceny efektywno ści inwestycji, wykorzystuj ąc poznane 
metody, 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 73 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gda ńskiego, Gda ńsk 
2000. 

• Jakubczyc J.; Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,  
• Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych. Maksyma lizacja warto ści przedsi ębiorstwa, K.E. Liber, 

Warszawa 2000. 
• Marcinek K., Finansowa ocena przedsi ęwzięć inwestycyjnych przedsi ębiorstw. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej  w Katowicach, Katowice 2000. 
• Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wydaw nictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2000. 
• Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalno ści inwestowania. PWE, Warszawa 1999. 
• Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Wa rszawa 2002. 
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• Pastusiak R., Ocena efektywno ści inwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003. 
• Pazio W.J. Analiza finansowa i ocena efektywno ści projektów inwestycyjnych przedsi ębiorstw, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.  
• Rogowski W.; Rachunek efektywno ści inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, Kraków 2008. 
• Sierpi ńska M, Jachna T.; Ocena przedsi ębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa 2004. 
• Wrzosek S. (red.), Ocena efektywno ści inwestycji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Wrocław 

2008. 
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Transport intermodalny – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Transport intermodalny  Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług; Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport międzynarodowy  

Rok / Semestr : 3/6 
Rodzaj studiów : I stopnia, stacjonarne   

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy : polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Jerzy Wronka; jerzy.wronka@wzieu.pl; jerzywronka@wp.pl  
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć (wykłady i cwiczenia) jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy w zakresie transportu  
intermodalnego, obejmującej następujące dziedziny: organizacja, legislacja, technologia, procesy transportowe oraz 
zagadnienia ekonomiczno-finansowe. Wdrażanie przez Polskę rekomendowanych przez UE instrumentów i 
narządzi promujących rozwój transportu intermodalnego wynika z potrzeby realizacji podstawowego celu polityki 
transportowej UE jakim jest zrównoważony rozwój transportu europejskiego.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomość zagadnień z ekonomiki transportu.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowye pojęcia z dziedziny transportu intermodalnego, idenryfikuje 
zagadnienia ekonomiczne, prawno-organizacyjne oraz techniczno-eksploatacyjne w procesie transportu 
intermodalnego, rozróżnia technologie przewozowe i przeładunkowe, wyciąga wnioski z analiz rynkowych. 
W zakresie umiej ętności student klasyfikuje i porządkuje procesy i łańcuchy transportu intermodalnego, potrafi 
zaprojektować instrumenty wspierania transportu intermodalnego, bada najlepsze praktyki europejskie oraz ocenia 
możliwości ich zastosowania na polskim rynku transportu intermodalnego wykorzystując wyniki badań pilotażowych. 
W zakresie kompetencji społecznych  student zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk rynkowych w europejskim  
transportcie intermodalnym, samodzielnie analizuje tendencje w polityce transportowej UE, wykazuje kreatywność w 
ocenie i rozwiązywaniu praktycznych problemów transportu intermodalnego w Polsce, dąży do stosowania własnych 
narzędzi badawczych.    
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Definicje, pojęcia, cechy charakterystyczne oraz technologie przewozowe i 
przeładunkowe w transporcie intermodalnym 

3 

2.System transportowy, łańcuchy i procesy transportowe: pojęcia, definicje i cechy 
charakterystyczne  

2 

3.Transport intermodalny w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju transportu  2 
4.Rynek transportu intermodalnego w Europie: struktura, główne podmioty i aktualne 
trendy  

3 

5.Podstawy, zasady i instrumenty promowania rozwoju transportu intermodalnego (UE, 
UIRR i wybrane kraje europejskie) 

3 

 

6.Konkurencyjność cenowa transportu intermodalnego 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Innowacyjne technologie w transporcie intermodalnym: przewozy, przeładunki i 
systemy informacyjne - case studies on best practices 

5 

2.Systemy informacyjne w transporcie intermodalnym  3 
3.Transport lądowy w intermodalnych łańcuchach transportowych: organizacja 
przewozów, technologie przewozowe i przeładunkowe na terminalach lądowych 

4 

4.Rola kolei w rozwoju łańcuchów transportu intermodalnego 4 
5.Morsko-lądowe intermodalne łańcuchy transportowe: cechy charakterystyczne, 
wymogi organizacyjno-eksploatacyjne, podstawowe ogniwa i podmioty 

4 

6.  łańcuchach transportowych  
7. Rynek transportu intermodalnego w Polsce: struktura, podmioty, terminale oraz 
uwarunkowania i przesłanki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 

5 

 

8. Benchmarking jako narzędzie wzrostu konkurencyjności lądowych i morsko-lądowych 
łańcuchów transportu intermodalnego (case studies) 

5 

Suma  30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia w formie analizy teksów z dyskusją i analizy przypadków.  
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenia pisemne na podstawie przedłożonych opracowań/ esejów z zakresu wiedzy z wykładów, ćwiczeń i 
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literatury.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu, Biała Księga Komisji Europejskiej,  KOM(2011) 144 wersja ostateczna, 
Bruksela 28.3.2011; Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (perspektywą do 2030 roku), Projekt, Ministerstwo 
Infrastruktury, Warszawa 30 marca 2011; Neider J., D. Marciniak-Neider, Transport multimodalny, Wyd. U.Gd., 
Gdańsk 2005; Koszty i opłaty w transporcie, pod red. M. Bąk, Wyd. UGd., Gdańsk 2009; Technologie transportowe 
XXI wieku, pod red. L. Mindura, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Warszawa-Radom 2008; Transport, 
pod red. W. Rydzkowskiego i Wojewódzkiej-Król K., Wyd. PWN. Warszawa, 2009; Wronka J., Transport 
kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2008 
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Transport intermodalny – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Transport intermodalny  Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług; Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport międzynarodowy  

Rok / Semestr : 3/6 
Rodzaj studiów : I stopnia, niestacjonarne   

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy : polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Jerzy Wronka; jerzy.wronka@wzieu.pl; jerzywronka@wp.pl  
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć (wykłady i cwiczenia) jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy w zakresie transportu  
intermodalnego, obejmującej następujące dziedziny: organizacja, legislacja, technologia, procesy transportowe oraz 
zagadnienia ekonomiczno-finansowe. Wdrażanie przez Polskę rekomendowanych przez UE instrumentów i 
narządzi promujących rozwój transportu intermodalnego wynika z potrzeby realizacji podstawowego celu polityki 
transportowej UE jakim jest zrównoważony rozwój transportu europejskiego.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomość zagadnień z ekonomiki transportu.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowye pojęcia z dziedziny transportu intermodalnego, idenryfikuje 
zagadnienia ekonomiczne, prawno-organizacyjne oraz techniczno-eksploatacyjne w procesie transportu 
intermodalnego, rozróżnia technologie przewozowe i przeładunkowe, wyciąga wnioski z analiz rynkowych. 
W zakresie umiej ętności student klasyfikuje i porządkuje procesy i łańcuchy transportu intermodalnego, potrafi 
zaprojektować instrumenty wspierania transportu intermodalnego, bada najlepsze praktyki europejskie oraz ocenia 
możliwości ich zastosowania na polskim rynku transportu intermodalnego wykorzystując wyniki badań pilotażowych. 
W zakresie kompetencji społecznych  student zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk rynkowych w europejskim  
transportcie intermodalnym, samodzielnie analizuje tendencje w polityce transportowej UE, wykazuje kreatywność w 
ocenie i rozwiązywaniu praktycznych problemów transportu intermodalnego w Polsce, dąży do stosowania własnych 
narzędzi badawczych.    
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Definicje, pojęcia, cechy charakterystyczne oraz technologie przewozowe i 
przeładunkowe w transporcie intermodalnym 

1 

2.System transportowy, łańcuchy i procesy transportowe: pojęcia, definicje i cechy 
charakterystyczne  

2 

3.Transport intermodalny w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju transportu  2 
4.Rynek transportu intermodalnego w Europie: struktura, główne podmioty i aktualne 
trendy  

2 

 

5.Podstawy, zasady i instrumenty promowania rozwoju transportu intermodalnego (UE, 
UIRR i wybrane kraje europejskie) 

2 

Suma - 9 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Innowacyjne technologie w transporcie intermodalnym: przewozy, przeładunki i 
systemy informacyjne - case studies on best practices 

3 

2.Systemy informacyjne w transporcie intermodalnym  1 
3.Transport lądowy w intermodalnych łańcuchach transportowych: organizacja 
przewozów, technologie przewozowe i przeładunkowe na terminalach lądowych 

3 

4.Rola kolei w rozwoju łańcuchów transportu intermodalnego 2 
5.Morsko-lądowe intermodalne łańcuchy transportowe: cechy charakterystyczne, 
wymogi organizacyjno-eksploatacyjne, podstawowe ogniwa i podmioty 

3 

6.  łańcuchach transportowych  
7. Rynek transportu intermodalnego w Polsce: struktura, podmioty, terminale oraz 
uwarunkowania i przesłanki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 

4 

 

8. Konkurencyjność cenowa transportu intermodalnego (case studies) 2 
Suma  18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia w formie analizy teksów z dyskusją i analizy przypadków.  
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenia pisemne na podstawie przedłożonych opracowań/ esejów z zakresu wiedzy z wykładów, ćwiczeń i 
literatury.  
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 16 
SUMA 43 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu, Biała Księga Komisji Europejskiej,  KOM(2011) 144 wersja ostateczna, 
Bruksela 28.3.2011; Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (perspektywą do 2030 roku), Projekt, Ministerstwo 
Infrastruktury, Warszawa 30 marca 2011; Neider J., D. Marciniak-Neider, Transport multimodalny, Wyd. U.Gd., 
Gdańsk 2005; Koszty i opłaty w transporcie, pod red. M. Bąk, Wyd. UGd., Gdańsk 2009; Technologie transportowe 
XXI wieku, pod red. L. Mindura, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Warszawa-Radom 2008; Transport, 
pod red. W. Rydzkowskiego i Wojewódzkiej-Król K., Wyd. PWN. Warszawa, 2009; Wronka J., Transport 
kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2008 
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Spedycja międzynarodowa – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
 Spedycja międzynarodowa 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść  Transport mi ędzynarodowy  

Rok / Semestr III rok, 6 semestr 
Rodzaj studiów studia stacjonarne pierwszego 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
 Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com, Zuzanna Kłos zuzanna.klos@gazeta.pl 

 
Cel przedmiotu  
Przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjn ych, transportowych, logistycznych i działach 
eksportowych i importowych firm produkcyjnych i han dlowych. Celowi temu słu ży przekazanie wiedzy 
teoretycznej oraz przykłady rzeczywistych problemów  z jakimi spedytorzy spotykaj ą się w swojej pracy. Studenci 
opanowuj ą wiedz ę teoretyczn ą oraz nabywaj ą praktycznych umiej ętności poprzez rozwi ązywanie zada ń, studiów 
przypadków i wypełnianie dokumentów transportowych,  spedycyjnych i celnych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Podstawowa wiedza dotycz ąca transportu i zagadnie ń związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gał ęzi 
transportowych 
 Efekty kształcenia    
Wiedza:  znajomość problematyki organizacji procesów transportowych w poszczególnych gałęziach transportu, 
zapoznanie się ze specyfiką pracy spedytora, znajomość przepisów prawnych , dokumentów 
Umiej ętności:  podejmowanie decyzji odnośnie wyboru sposobu dostaw przesyłek w oparciu o kalkulacje ekonomiczne, 
obliczanie stawek transportowych 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Spedycja – wiadomości podstawowe 2 
2. Proces spedycyjny 2 
3. Odprawy celne 2 
4. Proces spedycyjny gałęzie 2 
5. Wybór gałęzi transportu 2 
6. Usługi spedycyjne 3 

 

7. Cechy rynku usług spedycyjnych 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do tematu spedycji – planowanie realizacji zleceń, 2 
2. Wprowadzenie do problematyki INCOTERMS 2010 2 
3. Organizacja procesu spedycyjnego 2 
4. Proces spedycyjny w poszczególnych gałęziach transportu - zadania 2 
5. Dokumenty transportowe – podstawowe informacje 2 
6. Koszty dystrybucji – zadania i studia przypadków 3 

 

7. Znaki manipulacyjne i uzupełniające informacje z zakresu spedycji 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków,  
Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, studia przypadków, rozwiązywanie zadań, prezentacje studentów 
Forma i warunki zaliczenia . 
Egzamin pisemny 
Zaliczenie następuję na podstawie kolokwium zaliczeniowego (teoria + studia przypadków) oraz aktywności na zajęciach 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 95 
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SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Gubała M., Dembińska – Cyran I., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 
Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, W-wa, 1979 
Międzynarodowe przewozy towarowe, pr. zb. pod red. J. Perenca i J. Godlewskiego, Polskie Wydawnictwo Transportowe, 
Warszawa 2000 
Podręcznik spedytora, pr. zb. pod red. J. Neider i D. Marciniak – Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002 
Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002 
E. Załoga, D. Milewski, Spedycja. Procesy i usługi, WNUS (skrypt uczelniany), Szczecin 2004 
P. Sikorski, T. Zembrzycki, Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe 2006 
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Spedycja międzynarodowa – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
 Spedycja międzynarodowa 

Kod przedmiotu:  
    

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 

Kierunek  Logistyka 
Specjalno ść Transport mi ędzynarodowy  

Rok / Semestr III rok, 6 semestr 
Rodzaj studiów  studia stacjonarne pierwszego 
stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com 

 
Cel przedmiotu  
Przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjn ych, transportowych, logistycznych i działach 
eksportowych i importowych firm produkcyjnych i han dlowych. Celowi temu słu ży przekazanie wiedzy 
teoretycznej oraz przykłady rzeczywistych problemów  z jakimi spedytorzy spotykaj ą się w swojej pracy. Studenci 
opanowuj ą wiedz ę teoretyczn ą oraz nabywaj ą praktycznych umiej ętności poprzez rozwi ązywanie zada ń, studiów 
przypadków i wypełnianie dokumentów transportowych,  spedycyjnych i celnych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa wiedza dotycz ąca transportu 

 Efekty kształcenia    
Wiedza:  znajomość problematyki organizacji procesów transportowych w poszczególnych gałęziach transportu, 
zapoznanie się ze specyfiką pracy spedytora, znajomość przepisów prawnych , dokumentów 
Umiej ętności:  podejmowanie decyzji odnośnie wyboru sposobu dostaw przesyłek w oparciu o kalkulacje ekonomiczne, 
obliczanie stawek transportowych 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Spedycja – wiadomości podstawowe 1 
2. Proces spedycyjny 1 
3. Odprawy celne 1 
4. Proces spedycyjny gałęzie 2 
5. Wybór gałęzi transportu 1 
6. Usługi spedycyjne 2 

 

7. Cechy rynku usług spedycyjnych 1 
Suma - 9 
 Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
 1. Spedycja – wiadomości podstawowe 1 
 2. Proces spedycyjny 2 
 3. Odprawy celne 1 
 4. Proces spedycyjny gałęzie 1 
 5. Wybór gałęzi transportu 1 
 6. Usługi spedycyjne 1 
 7. Cechy rynku usług spedycyjnych 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków,  
Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 
Forma i warunki zaliczenia 
Egzamin pisemny 
Zaliczenie następuję na podstawie kolokwium zaliczeniowego (teoria + studia przypadków) oraz aktywności na zajęciach 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć 60 
Samodzielna praca (studiowanie materiałów do zajęć, 
rozwiązywanie zadań) 

47 
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SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Gubała M., Dembińska – Cyran I., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 
Marzec J., Spedycja lądowa, WKiŁ, W-wa, 1979 
Międzynarodowe przewozy towarowe, pr. zb. pod red. J. Perenca i J. Godlewskiego, Polskie Wydawnictwo Transportowe, 
Warszawa 2000 
Podręcznik spedytora, pr. zb. pod red. J. Neider i D. Marciniak – Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002 
Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 
Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002 
E. Załoga, D. Milewski, Spedycja. Procesy i usługi, WNUS (skrypt uczelniany), Szczecin 2004 
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Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu morskiego – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu morskiego 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport międzynarodowy 

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia. 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Zenon Sosnowski 

 
Cel przedmiotu  
Zdobycie wiedzy na temat aspektów technicznych, technologicznych i ekonomicznych żeglugi morskiej i portów morskich.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza na temat funkcjonowania transportu 

 Efekty kształcenia    
Student posiada wszechstronną wiedzę z zakresu techniczno – ekonomicznych aspektów morskiej żeglugi regularnej i 
nieregularnej oraz  techniczno – ekonomicznych aspektów portów morskich. 
W zakresie umiejętności student potrafi zaaranżować odpowiedni morski proces przewozowy oraz obsługę terminalową w 
porcie morskim w zależności od rodzaju ładunku zgłoszonego do przewozu/ przeładunku, wielkości partii ładunkowej, 
miejsca przeznaczenia, itd. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość atutów transportu morskiego, przekładających się na jego rolę w 
handlu międzynarodowym, w tym przede wszystkim w relacjach międzykontynentalnych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Miejsce transportu morskiego w gospodarce morskiej.  3 
2. Podstawowe elementy składowe transportu morskiego.  4 
3.Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna statku morskiego.  4 
4.Cechy morskiej żeglugi nieregularnej.  4 
5.Cechy żeglugi regularnej. 4 
6.Cechy żeglugi pasażerskiej i promowej. 3 
7. Koszty i ceny w żegludze morskiej. 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                

8. Ekonomiczne efekty eksploatacji floty i fundusze celowe w żegludze morskiej. 4 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia dotyczące portów morskich. 4 
2Techniczne elementy obrotu portowo-morskiego.  5 
3. Charakterystyka procesu produkcyjnego w porcie. 5 
4. Ładunek jako przedmiot obrotu portowo- morskiego.                                                                                                                                                                                                            4 
5. Koszty i cenny w portach morskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                     4 
6. Rynek usług portowych. 4 

 

7. Ekonomiczne efekty eksploatacji portów morskich i fundusze celowe przedsiębiorstw 
portowych. 

4 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady 
Konsultacje regularne z osobą prowadzącą wykłady 
Ćwiczenia 
Konsultacje nieregularne z osobą prowadzącą ćwiczenia organizowane w indywidualnych 
przypadkach. Praca z materiałami źródłowymi, jeden raz w semestrze. Moderowanie dyskusji w ramach tematu 
prowadzonych zajęć, nieregularnie w zależności od tematu zajęć 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego oraz zaliczenie zajęć ćwiczeniowych odbywa się w formie testów wyboru i uzupełnień.  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
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Przygotowanie się do zajęć 80 
SUMA 140 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiegoWyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 
Kuźma L. ( red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001. 
Misztal K. (red) Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.  
Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999. 
Literatura uzupełniająca: 
Plewiński L., Podstawy ekonomiki transportu morskiego, WSM w Szczecinie, Szczecin 1998. 
Salmonowicz H. (red.), Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe US nr 452, 
Ekonomiczne problemy usług nr 7, Szczecin 2007. 
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Techniczno - ekonomiczne aspekty transportu morskiego – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu morskiego 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport międzynarodowy 

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia. 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Zenon Sosnowski 

 
Cel przedmiotu  
Zdobycie wiedzy na temat aspektów technicznych, technologicznych i ekonomicznych żeglugi morskiej i portów morskich.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza na temat funkcjonowania transportu 

 Efekty kształcenia    
Student posiada wszechstronną wiedzę z zakresu techniczno – ekonomicznych aspektów morskiej żeglugi regularnej i 
nieregularnej oraz  techniczno – ekonomicznych aspektów portów morskich. 
W zakresie umiejętności student potrafi zaaranżować odpowiedni morski proces przewozowy oraz obsługę terminalową w 
porcie morskim w zależności od rodzaju ładunku zgłoszonego do przewozu/ przeładunku, wielkości partii ładunkowej, 
miejsca przeznaczenia, itd. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość atutów transportu morskiego, przekładających się na jego rolę w 
handlu międzynarodowym, w tym przede wszystkim w relacjach międzykontynentalnych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Miejsce transportu morskiego w gospodarce morskiej.  1 
2. Podstawowe elementy składowe transportu morskiego.  2 
3.Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna statku morskiego.  2 
4.Cechy morskiej żeglugi nieregularnej.  3 
5.Cechy żeglugi regularnej. 3 
6.Cechy żeglugi pasażerskiej i promowej. 2 
7. Koszty i ceny w żegludze morskiej. 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                

8. Ekonomiczne efekty eksploatacji floty i fundusze celowe w żegludze morskiej. 2 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe pojęcia dotyczące portów morskich. 3 
2Techniczne elementy obrotu portowo-morskiego.  3 
3. Charakterystyka procesu produkcyjnego w porcie. 3 
4. Ładunek jako przedmiot obrotu portowo- morskiego.                                                                                                                                                                                                            3 
5. Koszty i cenny w portach morskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                     3 

 

6. Ekonomiczne efekty eksploatacji portów morskich i fundusze celowe przedsiębiorstw 
portowych. 

3 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady 
Konsultacje regularne z osobą prowadzącą wykłady 
Ćwiczenia 
Konsultacje nieregularne z osobą prowadzącą ćwiczenia organizowane w indywidualnych 
przypadkach. Praca z materiałami źródłowymi, jeden raz w semestrze. Moderowanie dyskusji w ramach tematu 
prowadzonych zajęć, nieregularnie w zależności od tematu zajęć 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego oraz zaliczenie zajęć ćwiczeniowych odbywa się w formie testów wyboru i uzupełnień.  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
Przygotowanie się do zajęć 89 
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SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiegoWyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 
Kuźma L. ( red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001. 
Misztal K. (red) Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.  
Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999. 
Literatura uzupełniająca: 
Plewiński L., Podstawy ekonomiki transportu morskiego, WSM w Szczecinie, Szczecin 1998. 
Salmonowicz H. (red.), Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe US nr 452, 
Ekonomiczne problemy usług nr 7, Szczecin 2007. 
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Systemy informatyczne w transporcie międzynarodowym – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informatyczne w transporcie mi ędzynarodowym 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: transport mi ędzynarodowy  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Mariusz Dramski (mariusz.dramski@wzieu.pl), mgr Pa weł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl)  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie z narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę przedsiębiorstwa transportowego 
działającego na rynku międzynarodowym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Biegła obsługa komputera, znajomość pojęć z zakresu transportu międzynarodowego, znajomość organizacji 
przedsiębiorstwa. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
stosowanych w transporcie międzynarodowym: definicji, rodzaju systemów i ich elementów. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych dedykowanych 
dla przedsiębiorstw transportowych oraz umiejętność adaptacji do nowych, nieznanych mu systemów. Student 
potrafi również samodzielnie dobrać system informatyczny na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa 
transportowego działającego na rynku międzynarodowym. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać 
opinie na temat poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. 
Potrafi także świadomie dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do transportu międzynarodowego 2 
2. Zintegrowane systemy informatyczne – podstawowe pojęcia 4 
3. Praktyczne zastosowanie standardu EDI (elektroniczna wymiana dokumentów) 4 
4. Narzędzia informatyczne w planowaniu i optymalizacji tras oraz kosztów 
transportu 

4 

5. Internetowe giełdy transportowe 4 
6. Systemy klasy ERP w przedsiębiorstwach transportowych 4 
7. Systemy śledzenia ładunków i środków transportu 4 

 

8. Wykorzystanie systemu SAP w przedsiębiorstwie transportowym 4 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Laboratoria w pracowniach komputerowych, polegające na pracy w grupach, analizie przypadków z dyskusją, 
opracowaniu projektów i rozwiązywaniu zadań problemowych. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych 
związanych z omawianymi systemami. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwium, które ma formę zaliczenia pisemnego ( test z 
pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz wykonie pracy praktycznej (związanej z obsługa systemów 
informatycznych wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006 
2. Nowicki A., Komputerowe wspomaganie biznesu,Placet, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniająca: 
1. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008 
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2. Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2003 
3. Gutenbaum J. Modelowanie matematyczne systemów. PWN, Warszawa 2001 
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Systemy informatyczne w transporcie międzynarodowym – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informatyczne w transporcie mi ędzynarodowym 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Efektywno ści Innowacji  
WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: transport mi ędzynarodowy  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   18   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Mariusz Dramski (mariusz.dramski@wzieu.pl), mgr Pa weł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl)  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie z narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę przedsiębiorstwa transportowego działającego 
na rynku międzynarodowym. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Biegła obsługa komputera, znajomość pojęć z zakresu transportu międzynarodowego, znajomość organizacji 
przedsiębiorstwa. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
stosowanych w transporcie międzynarodowym: definicji, rodzaju systemów i ich elementów. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych dedykowanych dla 
przedsiębiorstw transportowych oraz umiejętność adaptacji do nowych, nieznanych mu systemów. Student potrafi 
również samodzielnie dobrać system informatyczny na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego 
działającego na rynku międzynarodowym. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na 
temat poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi także 
świadomie dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do transportu międzynarodowego 2 
2. Zintegrowane systemy informatyczne – podstawowe pojęcia 2 
3. Praktyczne zastosowanie standardu EDI (elektroniczna wymiana dokumentów) 2 
4. Narzędzia informatyczne w planowaniu i optymalizacji tras oraz kosztów transportu 2 
5. Internetowe giełdy transportowe 4 
6. Systemy klasy ERP w przedsiębiorstwach transportowych 4 

 

7. Systemy śledzenia ładunków i środków transportu 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Laboratoria w pracowniach komputerowych, polegające na pracy w grupach, analizie przypadków z dyskusją, 
opracowaniu projektów i rozwiązywaniu zadań problemowych. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych 
związanych z omawianymi systemami. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwium, które ma formę zaliczenia pisemnego ( test z 
pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz wykonie pracy praktycznej (związanej z obsługa systemów informatycznych 
wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
SUMA 48 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006 
2. Nowicki A., Komputerowe wspomaganie biznesu,Placet, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniająca: 
1. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008 
2. Szczepaniak T., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2003 
3. Gutenbaum J. Modelowanie matematyczne systemów. PWN, Warszawa 2001 
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Dokumentacja w transporcie międzynarodowym – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Dokumentacja w transporcie międzynarodowym 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport międzynarodowy 

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia . 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Zenon Sosnowski, Jerzy Wronka 

 
Cel przedmiotu  
 Uświadomienie studentom wagi czynności dokumentacyjnych w transporcie w obsłudze wymiany międzynarodowej. 
Zapoznanie z wyglądem, przeznaczeniem, treścią i sposobem wypełniania podstawowych dokumentów stosowanych w 
przewozach międzynarodowych.      
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza na temat funkcjonowania transportu i handlu zagranicznego. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe dokumenty występujące w transporcie międzynarodowym. 
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać konkretny dokument w zależności od specyfiki procesu transportowego. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość wpływu prawidłowo przygotowanej dokumentacji na sprawność 
procesu transportowego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Dokumenty dotyczące bezpośrednio zorganizowania transportu (zlecenie spedydcyjne, 
routing order, instrukcja wysyłkowa, kontenerowy dokument przewozu, zlecenia A/C i B, 
SAD). 

4 

Dokumenty transportowe stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do 
przewozu ( kwit sternika, konosament morski, listy przewozowe CMR i CIM, karnety ATA i 
TIR). 

3 

Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym (specyfikacja 
towarowa, świadectwo pochodzenia, swiadectwa przewozowe EUR 1 i EUR 2, awiz 
wysyłkowy). 

2 

Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe (wniosek ubezpieczeniowy, polisa i 
certyfikat ubezpieczeniowy, list regresowy).  

 

2 

Dokumenty FIATA ( konosament transportu 
multimodalnego, spedytorski kwit składowy).  

2 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Dokumenty elektroniczne. 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin  
Praktyczna praca z dokumentami wykorzystywanymi w transporcie międzynarodowym 
prezentowanymi w trakcie wykładów 

15 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady 
Konsultacje regularne z osobą prowadzącą wykłady 
Ćwiczenia 
Konsultacje nieregularne z osobą prowadzącą ćwiczenia organizowane w indywidualnych przypadkach. Praca z 
dokumentacją trakcie zajęć 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego w formie testów wyboru i uzupełnień.  
Wykazanie się praktyczna znajomością dokumentacji wykorzystywanej w transporcie międzynarodowym. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 70 



 297 

SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

Salomon A., Spedycja w handlu morskim.Procedury i dokumenty., Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2000 
Sikorski P. , Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008. 
Szczepaniak T (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2002. 

Literatura uzupełniająca: 
Rymarczyk J. (red), Handel zagraniczny.Organizacja i technika., PWE, Warszawa 1997.  
Sikorski P., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce. Poradnik menadżera., Fundacja Warta, Warszawa 2001. 
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Dokumentacja w transporcie międzynarodowym – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Dokumentacja w transporcie międzynarodowym 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Transport międzynarodowy 

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia. 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Zenon Sosnowski 

 
Cel przedmiotu  
 Uświadomienie studentom wagi czynności dokumentacyjnych w transporcie w obsłudze wymiany międzynarodowej. 
Zapoznanie z wyglądem, przeznaczeniem, treścią i sposobem wypełniania podstawowych dokumentów stosowanych w 
przewozach międzynarodowych.      
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza na temat funkcjonowania transportu i handlu zagranicznego. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe dokumenty występujące w transporcie międzynarodowym. 
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać konkretny dokument w zależności od specyfiki procesu transportowego. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość wpływu prawidłowo przygotowanej dokumentacji na sprawność 
procesu transportowego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Dokumenty dotyczące bezpośrednio zorganizowania transportu (zlecenie spedydcyjne, 
routing order, instrukcja wysyłkowa, kontenerowy dokument przewozu, zlecenia A/C i B, 
SAD). 

3 

Dokumenty transportowe stanowiące potwierdzenie oddania lub przyjęcia ładunku do 
przewozu ( kwit sternika, konosament morski, listy przewozowe CMR i CIM, karnety ATA i 
TIR). 

2 

Dokumenty o charakterze informacyjnym, zaświadczeniowym i rozliczeniowym (specyfikacja 
towarowa, świadectwo pochodzenia, swiadectwa przewozowe EUR 1 i EUR 2, awiz 
wysyłkowy). 

1 

Dokumenty ubezpieczeniowo-szkodowe (wniosek ubezpieczeniowy, polisa i 
certyfikat ubezpieczeniowy, list regresowy).  

 

1 

Dokumenty FIATA ( konosament transportu 
multimodalnego, spedytorski kwit składowy).  

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Dokumenty elektroniczne. 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin  
Praktyczna praca z dokumentami wykorzystywanymi w transporcie międzynarodowym 
prezentowanymi w trakcie wykładów 

9 

Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady 
Konsultacje regularne z osobą prowadzącą wykłady 
Ćwiczenia 
Konsultacje nieregularne z osobą prowadzącą ćwiczenia organizowane w indywidualnych przypadkach. Praca z 
dokumentacją trakcie zajęć 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego w formie testów wyboru i uzupełnień.  
Wykazanie się praktyczna znajomością dokumentacji wykorzystywanej w transporcie międzynarodowym. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium  
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Przygotowanie się do zajęć 82 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

Salomon A., Spedycja w handlu morskim.Procedury i dokumenty., Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2000 
Sikorski P. , Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008. 
Szczepaniak T (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2002. 

Literatura uzupełniająca: 
Rymarczyk J. (red), Handel zagraniczny.Organizacja i technika., PWE, Warszawa 1997.  
Sikorski P., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce. Poradnik menadżera., Fundacja Warta, Warszawa 2001. 
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Modelowanie i sterowanie procesami logistycznymi – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i sterowanie procesam i 
logistycznymi 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  III/6 (5i6) 
Rodzaj studiów I stopnia Stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30 30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), 
mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie założeń związanych z modelowaniem i sterowaniem procesów  
logistycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie praktycznych zadań związanych z metodami  
planowania działań logistycznych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien być zaznajomiony z zagadnieniami  
dotyczącymi podstaw logistyki, łańcuchów dostaw oraz podstawowych procesów logistycznych  
występujących w przedsiębiorstwie. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia modelowania i sterowania procesami w logistyce. Rozpoznaje i 
definiuje znaczenie procesów w logistyce. Potrafi przedstawić i określić narzędzia sterowania i modelowania procesaów 
ligistycznych  oraz przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania procesów modelowania i sterowania procesami w 
przedsiębiorstwie. Identyfikuje procesy zachodzące w obszarze logistyki. Student  analizuje i ocenia procesy logistyczne 
przedsiębiorstwa portafi zastosować narzędzia pomiaru i oceny a także metody ARIS. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami 
wprowadzenia nowych modeli procesow logistycznych w przedsiębiorstwie. Podejmuje próby opisania i zastosowania 
narzędzi zarządzania procesami logistycznymi chetnie analizuje rolę obsługi kilenta w modelowaniu procesów 
logistycznych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Projektowanie techniczno-technologiczne procesów. 3 
2. Ekonomiczno-organizacyjne projektowanie procesów 3 
3. Opis, pomiar i ocena łańcuchów dostaw według modelu SCOR. 3 
4. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 4 
5. Mapowanie procesów logistycznych. 3 
6. Wykorzystanie metody ARIS do budowy referencyjnych modeli procesów logistycznych. 4 
7. Reengineering procesów logistycznych. 3 
8. Tworzenie architektury procesów logistycznych opartej na wiedzy – CKM (Customer 
Knowledge Management). 

4 

 

9. Zarządzanie procesami logistycznymi w kontekście wdrażania systemów jakości   3 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie techniczno-technologiczne procesów. 3 
2. Ekonomiczno-organizacyjne projektowanie procesów 3 
3. Opis, pomiar i ocena łańcuchów dostaw według modelu SCOR. 3 
4. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 4 
5. Mapowanie procesów logistycznych. 3 
6. Wykorzystanie metody ARIS do budowy referencyjnych modeli procesów logistycznych. 4 
7. Reengineering procesów logistycznych. 3 
8. Tworzenie architektury procesów logistycznych opartej na wiedzy – CKM (Customer 
Knowledge Management). 

4 

 

9. Zarządzanie procesami logistycznymi w kontekście wdrażania systemów jakości   3 
Suma - 30 
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Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. SAP – moduł GOSPODARKA MATERIAŁOWA 5 
2. SAP – moduł PRODUKCJA 10 
3. SAP – moduł MRP 10 

 

4. SAP – moduł RAPORTY 5 
Suma  30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informacji na dany  
temat,praca zespołowa - zespołowe rozwiązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z możliwością konsultacji,  
ćwiczenie na tzw. „żywym organizmie” – studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład -  egzamin pisemny lub ustny  
Ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe – 100%, 
Laboratorium – kolokwium – wykonanie zadania na wskazanym module programu SAP – 100% 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 90 
Przygotowanie studium przypadków 15 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 10 
Studiowanie literatury 5 
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  
Gdańsk 2001.  
2. Procesyy i projekty logistyczne, red.S.Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  
Wrocław 2008 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo One 
2. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. Część I. Wydawnictwo  
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.  
3. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.  
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Modelowanie i sterowanie procesami logistycznymi – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i sterowanie procesam i 
logistycznymi 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  III/6(5i6) 
Rodzaj studiów Niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 18 18   
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), 
mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie założeń związanych z modelowaniem i sterowaniem procesów  
logistycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie praktycznych zadań związanych z metodami  
planowania działań logistycznych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien być zaznajomiony z zagadnieniami  
dotyczącymi podstaw logistyki, łańcuchów dostaw oraz podstawowych procesów logistycznych  
występujących w przedsiębiorstwie. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe modelowania i sterowania procesami w logistyce. Rozpoznaje i definiuje 
znaczenie procesów w logistyce. Potrafi przedstawić i określić narzędzia sterowania i modelowania procesaów 
ligistycznych  oraz przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania procesów modelowania i sterowania procesami w 
przedsiębiorstwie. Identyfikuje procesy zachodzące w obszarze logistyki. Student  analizuje i ocenia procesy logistyczne 
przedsiębiorstwa portafi zastosować narzędzia pomiaru i oceny a także metody ARIS. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami 
wprowadzenia nowych modeli procesow logistycznych w przedsiębiorstwie. Podejmuje próby opisania i zastosowania 
narzędzi zarządzania procesami logistycznymi chetnie analizuje rolę obsługi kilenta w modelowaniu procesów 
logistycznych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Projektowanie techniczno-technologiczne procesów. 2 
2. Ekonomiczno-organizacyjne projektowanie procesów 2 
3. Opis, pomiar i ocena łańcuchów dostaw według modelu SCOR. 2 
4. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 2 
5. Mapowanie procesów logistycznych. 2 
6. Wykorzystanie metody ARIS do budowy referencyjnych modeli procesów logistycznych. 2 
7. Reengineering procesów logistycznych. 2 
8. Tworzenie architektury procesów logistycznych opartej na wiedzy – CKM (Customer 
Knowledge Management). 

2 

 

9. Zarządzanie procesami logistycznymi w kontekście wdrażania systemów jakości   2 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie techniczno-technologiczne procesów. 2 
2. Ekonomiczno-organizacyjne projektowanie procesów 2 
3. Opis, pomiar i ocena łańcuchów dostaw według modelu SCOR. 2 
4. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 2 
5. Mapowanie procesów logistycznych. 2 
6. Wykorzystanie metody ARIS do budowy referencyjnych modeli procesów logistycznych. 2 
7. Reengineering procesów logistycznych. 2 
8. Tworzenie architektury procesów logistycznych opartej na wiedzy – CKM (Customer 
Knowledge Management). 

2 

 

9. Zarządzanie procesami logistycznymi w kontekście wdrażania systemów jakości   2 
Suma - 18 
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Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. SAP – moduł GOSPODARKA MATERIAŁOWA 4 
2. SAP – moduł PRODUKCJA 5 
3. SAP – moduł MRP 5 

 

4. SAP – moduł RAPORTY 4 
Suma  18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informacji na dany  
temat,praca zespołowa - zespołowe rozwiązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z możliwością konsultacji,  
ćwiczenie na tzw. „żywym organizmie” – studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykład -  egzamin pisemny lub ustny  
Ćwiczenia – kolokwium zaliczeniowe – 100%, 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 54 
Przygotowanie studium przypadków 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 20 
Studiowanie literatury 15 
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
1. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  
Gdańsk 2001.  
2. Procesyy i projekty logistyczne, red.S.Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  
Wrocław 2008 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo One 
2. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. Część I. Wydawnictwo  
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.  
3. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001. 

 
 



 304 

Handel zagraniczny – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Handel zagraniczny 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia. 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Michał Pluciński michal.plucinski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizacji i techniki handlu zagranicznego.   
Analiza najważniejszych tendencji i instrumentów polityki handlowej.       
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza z zakresu ekonomii  

 Efekty kształcenia    
Student posiada wszechstronną wiedzę z zakresu przygotowania, zawarcia i realizacji transakcji  handlu zagranicznego, 
finansowania transakcji w handlu zagranicznym, regulacji przepływów handlowych w skali międzynarodowej. 
W zakresie umiejętności student potrafi podjąć wszystkie szczegółowe czynności zawarte w kolejnych fazach cyklu 
transakcji w handlu zagranicznym. Posiada również umiejętność budowy kontraktu w hz oraz doboru sposobu rozliczenia 
zawartej transakcji. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość wpływu międzynarodowych przepływów handlowych na 
poszczególne gospodarki oraz całą gospodarkę światową.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Formy handlu zagranicznego  2 
2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej  1 
3. Rynek – pojęcie i rodzaje. Rynki zorganizowane 2 
4. Cykl transakcji w handlu zagranicznym 2 
5. Budowa kontraktu w handlu zagranicznym.  2 
6.Dokumenty w handlu zagranicznym 2 
7. Rozliczenia w handlu zagranicznym 2 

 

8. Polityka handlowa 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Ćwiczenia 
1.Handel zagraniczny – podstawowe pojęcia 

2 

2. Pośrednicy w handlu zagranicznym 2 
3. Transport i spedycja towarów w obrocie międzynarodowym 2 
4. Międzynarodowe formuły handlowe 2 
5. Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego 2 
6. Główni uczestnicy handlu zagranicznego na świecie. 3 

 

7. Handel zagraniczny Polski 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady prowadzone w  sposób tradycyjny, przy wsparciu prezentacji w Power poincie,  obejmujące  głównie 
problematykę transakcji złożonych w handlu zagranicznym. W trakcie ćwiczeń w porównaniu do wykładów w większym 
zakresie angażowani będą studenci (udział w dyskusji). Konsultacje nieregularne z osobą prowadzącą ćwiczenia 
organizowane w indywidualnych przypadkach. Praca z materiałami źródłowymi, jeden raz w semestrze. Moderowanie 
dyskusji w ramach tematu prowadzonych zajęć, nieregularnie w zależności od tematu zajęć 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego odbywa się w formie testu wyboru, trwa ok. godziny zegarowej.  
Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: ocena udziału w dyskusji w 
ramach poruszanych tematów, ocena z zaliczenia pisemnego w formie testowej.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 45 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 75 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 
Rymarczyk J. (red.) Handel zagraniczny Organizacja i Technika, PWE, Warszawa 2005.   
Stępień B. (red.), Handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
Ludwikowski R., Handel międzynarodowy, C.H. Beck, Warszawa 2006. 
Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu 
międzynarodowego, Warszawa 2006. 
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Handel zagraniczny – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Handel zagraniczny 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr III/6 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Wojciech Drożdż wojciech.drozdz@wzieu.pl 
Michał Pluciński michal.plucinski@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizacji i techniki handlu zagranicznego.   
Analiza najważniejszych tendencji i instrumentów polityki handlowej.       
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza z zakresu ekonomii  

 Efekty kształcenia    
Student posiada wszechstronną wiedzę z zakresu przygotowania, zawarcia i realizacji transakcji  handlu zagranicznego, 
finansowania transakcji w handlu zagranicznym, regulacji przepływów handlowych w skali międzynarodowej. 
W zakresie umiejętności student potrafi podjąć wszystkie szczegółowe czynności zawarte w kolejnych fazach cyklu 
transakcji w handlu zagranicznym. Posiada również umiejętność budowy kontraktu w hz oraz doboru sposobu rozliczenia 
zawartej transakcji. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość wpływu międzynarodowych przepływów handlowych na 
poszczególne gospodarki oraz całą gospodarkę światową. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Formy handlu zagranicznego  1 
2. Rola handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej  1 
3. Rynek – pojęcie i rodzaje. Rynki zorganizowane 1 
4. Cykl transakcji w handlu zagranicznym 2 
5. Budowa kontraktu w handlu zagranicznym.  1 
6.Dokumenty w handlu zagranicznym 1 
7. Rozliczenia w handlu zagranicznym 1 

 

8. Polityka handlowa 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Ćwiczenia 
1. Pośrednicy w handlu zagranicznym 

 
1 

2. Transport i spedycja towarów w obrocie międzynarodowym 1 
3. Międzynarodowe formuły handlowe 2 
5. Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego 1 
6. Główni uczestnicy handlu zagranicznego na świecie. 2 

 

7. Handel zagraniczny Polski 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady prowadzone w  sposób tradycyjny, przy wsparciu prezentacji w Power poincie,  obejmujące  głównie 
problematykę transakcji złożonych w handlu zagranicznym. W trakcie ćwiczeń w porównaniu do wykładów w większym 
zakresie angażowani będą studenci (udział w dyskusji). Konsultacje nieregularne z osobą prowadzącą ćwiczenia 
organizowane w indywidualnych przypadkach. Praca z materiałami źródłowymi, jeden raz w semestrze. Moderowanie 
dyskusji w ramach tematu prowadzonych zajęć, nieregularnie w zależności od tematu zajęć 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego odbywa się w formie testu wyboru, trwa ok. godziny zegarowej.  
Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: ocena udziału w dyskusji w 
ramach poruszanych tematów, ocena z zaliczenia pisemnego w formie testowej.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
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Przygotowanie się do zajęć 57 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 
Rymarczyk J. (red.) Handel zagraniczny Organizacja i Technika, PWE, Warszawa 2005.   
Stępień B. (red.), Handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniająca: 
Ludwikowski R., Handel międzynarodowy, C.H. Beck, Warszawa 2006. 
Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu 
międzynarodowego, Warszawa 2006. 
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Systemy informatyczne w biznesie – stacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informatyczne w biznesie 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć - - 30 - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr in ż. Marcin Chojnowski (marcin.chojnowski@wzieu.pl) 
mgr in ż. Piotr Gutowski (piotr.gutowski@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest prezentacja roli i możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Zapoznanie i 
praktyczna demonstracja nowoczesnych rozwiązań informatycznych wykorzystywanymi w biznesie. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows. Podstawowa wiedza z zakresu informatyki. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
stosowanych w biznesie: definicji, rodzaju systemów, ich elementów oraz przykładów ich zastosowania. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność identyfikowania obszarów wspomagania informatycznego biznesu i 
potrafi również scharakteryzować podstawowe procesy biznesowe wspomagane przez systemy klasy ERP. Student potrafi 
obsłużyć podstawowe procesy biznesowe w systemie ERP. Student jest przygotowany w stopniu podstawowym do pracy 
zawodowej w środowisku ERP. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na temat 
poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi także świadomie 
dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. Student jest zorientowany na praktyczne aspekty 
zastosowania systemów ERP w biznesie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Rola informatyki w biznesie. 2 
2. Współczesne narzędzia informatyczne wykorzystywane w biznesie. Rodzaje systemów 
informatycznych wykorzystywanych w biznesie. 

2 

3. Systemy informatyczne klasy ERP ( demonstracja systemów: Comarch Optima, Microsoft 
Dynamics, SAP). 

20 

4. Rozwiązania sieciowe wspomagające dziiałalność biznesowa, ebiznes: prezentacja 
platform e-biznesowych. 

4 

 

5. Rynek systemów informatycznych wspomagających działalność biznesową ( dostawcy, 
systemy, sprzęt). 

2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia ćwiczeniowe w laboratorium komputerowym. Prezentacja narzędzi informatycznych oraz praktyczna obsługa 
prezentowanych rozwiązań. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych związanych z omawianymi systemami. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie realizowane w laboratorium komputerowym w formie testu elektronicznego.  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 60 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. S. Wyrcza, Informatyka ekonomiczna, Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa, 2010 
2. C. Olszak, H Sroka,  Informatyka w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006 
3. M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use today's advanced business systems, H&M Books, 2007 
3. L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Press, Washington, 2009 
4. Systemy informacyjne biznesu, J. Kisielnicki, H. Sroka, Placet, Warszawa 2005,  
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5. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, A. Januszewski, PWN, 2008 
Literatura uzupełniająca: 
1. Dokumentacja oprogramowania Micorosft Dynamics. 
2. Dokumentacja oprogramowania Comarch OPT!MA. 
3. Dokumentacja oprogramowania SAP. 
4. Branżowe portale informacyjne: www.erpreview.pl 
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Systemy informatyczne w biznesie – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informatyczne w biznesie 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Efektywności Innowacji 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć - - 12 - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr in ż. Marcin Chojnowski (marcin.chojnowski@wzieu.pl) 
mgr in ż. Piotr Gutowski (piotr.gutowski@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest prezentacja roli i możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Zapoznanie i 
praktyczna demonstracja nowoczesnych rozwiązań informatycznych wykorzystywanymi w biznesie. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows. Podstawowa wiedza z zakresu informatyki. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
stosowanych w biznesie: definicji, rodzaju systemów, ich elementów oraz przykładów ich zastosowania. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność identyfikowania obszarów wspomagania informatycznego biznesu i 
potrafi również scharakteryzować podstawowe procesy biznesowe wspomagane przez systemy klasy ERP. Student potrafi 
obsłużyć podstawowe procesy biznesowe w systemie ERP. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na temat 
poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi także świadomie 
dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. Student jest zorientowany na praktyczne aspekty 
zastosowania systemów ERP w biznesie. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Rola informatyki w biznesie. 1 
2. Współczesne narzędzia informatyczne wykorzystywane w biznesie. Rodzaje systemów 
informatycznych wykorzystywanych w biznesie. 

1 

3. Systemy informatyczne klasy ERP ( demonstracja systemu: Comarch OPT!MA). 9 

 

4. Rynek systemów informatycznych wspomagających działalność biznesową ( dostawcy, 
systemy, sprzęt). 

1 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia ćwiczeniowe w laboratorium komputerowym. Prezentacja narzędzi informatycznych oraz praktyczna obsługa 
prezentowanych rozwiązań. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych związanych z omawianymi systemami. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie realizowane w laboratorium komputerowym w formie testu elektronicznego.  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do laboratorium 63 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Systemy informacyjne biznesu, J. Kisielnicki, H. Sroka, Placet, Warszawa 2005,  
2. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, A. Januszewski, PWN, 2008 
Literatura uzupełniająca: 
1. Dokumentacja oprogramowania Comarch OPT!MA. 
2. Branżowe portale informacyjne: www.erpreview.pl 
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Negocjacje – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

– podstawowymi zasadami negocjacji,  
– stylami negocjacji,   
– technikami negocjacji,  
– sposobami komunikacji oraz mo żliwo ściami ich wykorzystania w praktyce,  
– autoprezentacj ą. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, potrafi wykorzystać zachowania niewerbalne do przekazania komunikatu rozmówcy 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest wrażliwy na różnice kulturowe w poszczególnych krajach 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota negocjacji 2 
2. Komunikacja werbalna 3 
3. Komunikacja niewerbalna. 4 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 4 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – różne kraje 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe rodzaje i style negocjacji 4 
2. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. 4 
3. Efektywne słuchanie  2 
4. Autoprezentacja. 3 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady  2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie zadanych zadań 15 
Przygotowanie się do zajęć 30 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
13. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
14. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
15. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
16. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
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17. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania, 
1995 

18. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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Negocjacje – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

– podstawowymi zasadami negocjacji,  
– stylami negocjacji,   
– technikami negocjacji,  
– sposobami komunikacji oraz mo żliwo ściami ich wykorzystania w praktyce,  
– autoprezentacj ą. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, potrafi wykorzystać zachowania niewerbalne do przekazania komunikatu rozmówcy 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest wrażliwy na różnice kulturowe w poszczególnych krajach 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota negocjacji 1 
2. Komunikacja werbalna 2 
3. Komunikacja niewerbalna. 2 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 2 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – różne kraje 2 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe rodzaje i style negocjacji 2 
2. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. 2 
3. Efektywne słuchanie  2 
4. Autoprezentacja. 2 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady  1 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie zadanych zadań 22 
Przygotowanie się do zajęć 35 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
19. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
20. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
21. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
22. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
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23. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania, 
1995 

24. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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Badanie i analiza rynku – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Badania i analiza rynku 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: logistyka w biznesie  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów  stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl ; Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; Magdalena 
Małachowska 
 
Cel przedmiotu  
Uświadomienie studentom potrzeby badania i analizy rynku. Zapoznanie studentów z metodami analizy rynku, zarówno od 
strony popytu, jak i podaży. Przygotowanie studentów do wykorzystywania w praktyce metod portfelowych, analizy grup 
strategicznych czy analizy TOWS/SWOT do określenia pozycji konkurencyjnej danego podmiotu, atrakcyjności rynku czy 
oferty. Przygotowanie studentów do umiejętnego wyboru właściwych instrumentów i form promocji, ustalania cen oraz 
wyboru odpowiedniej grupy docelowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

 Efekty kształcenia    
student rozróżnia pojęcia rynkowe; identyfikuje słabości i atuty podmiotów rynkowych, potrafi określić pozycję 
konkurencyjną na rynku danego podmiotu, 
potrafi podjąć decyzje strategiczne odnośnie ustalania cen, wyboru instrumentów i form promocji 
klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku 
jest wrażliwy na klienta i potrafi rozwiązywać jego problemy 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i klasyfikacja rynku. Popyt i podaż 1 
2. Strategie konkurencyjne 1 
3. Proces i metody analizy rynku. 2 
4. Liczebność próby i metody jej doboru. 2 
5. Metody prezentacji danych 1 
6. Metody projekcyjne 1 
7. Udział nowej marki 2 
8. Metody portfelowe. 1 
9. Ogólne rozpoznanie realizowanych sposobów analiz rynku, grup strategicznych  i działań w 
zakresie obszarów marketingowych 

2 

 

10. Analiza obsługi klienta i polityka dystrybucji 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Badanie opinii i postaw. 2 
2. Badanie preferencji i upodobań nabywców. Powtarzalność zakupów. 2 
3. Udział przedsiębiorstwa w rynku. 2 
4. Analiza cyklu życia produktu. 2 
5. Metody ustalania cen  2 
6. Procedura segmentacji rynku i pozycjonowanie produktu 2 

 

7. Analiza SWOT/TOWS 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny (test wyboru oraz zadania) 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Samodzielnie studiowanie zagadnień 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
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SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

19. Rosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe US, 
Szczecin 2010. 

20. Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003. 
21. Badania rynku, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004. 
22. Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
23. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
24. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003. 
25. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002. 
26. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. ZAKAMYCZE, Kraków 2000. 
27. Analiza i funkcjonowanie rynku, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1998 
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Badanie i analiza rynku – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu:  
Badania i analiza rynku 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: logistyka w  biznesie  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów  niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl ; Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; Magdalena 
Małachowska 
 
Cel przedmiotu  
Uświadomienie studentom potrzeby badania i analizy rynku. Zapoznanie studentów z metodami analizy rynku, zarówno od 
strony popytu, jak i podaży. Przygotowanie studentów do wykorzystywania w praktyce metod portfelowych, analizy grup 
strategicznych czy analizy TOWS/SWOT do określenia pozycji konkurencyjnej danego podmiotu, atrakcyjności rynku czy 
oferty. Przygotowanie studentów do umiejętnego wyboru właściwych instrumentów i form promocji, ustalania cen oraz 
wyboru odpowiedniej grupy docelowej.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

 Efekty kształcenia    
student rozróżnia pojęcia rynkowe; identyfikuje słabości i atuty podmiotów rynkowych, potrafi określić pozycję 
konkurencyjną na rynku danego podmiotu, 
potrafi podjąć decyzje strategiczne odnośnie ustalania cen, wyboru instrumentów i form promocji 
klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku 
jest wrażliwy na klienta i potrafi rozwiązywać jego problemy 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i klasyfikacja rynku. Popyt i podaż 1 
2. Strategie konkurencyjne 1 
3. Proces i metody analizy rynku. 1 
4. Liczebność próby i metody jej doboru. 1 
5. Metody prezentacji danych 1 
6. Metody projekcyjne i portfelowe 2 
7. Ogólne rozpoznanie realizowanych sposobów analiz rynku, grup strategicznych  i działań w 
zakresie obszarów marketingowych 

1 

 

8. Analiza obsługi klienta i polityka dystrybucji 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Badanie opinii i postaw. 2 
2. Badanie preferencji i upodobań nabywców. Powtarzalność zakupów. 1 
3. Udział przedsiębiorstwa w rynku. 1 
4. Analiza cyklu życia produktu. 1 
5. Metody ustalania cen  1 
6. Procedura segmentacji rynku i pozycjonowanie produktu 1 

 

7. Analiza SWOT/TOWS 2 
Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny (test wyboru oraz zadania) 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Samodzielnie studiowanie zagadnień 20 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 10 
SUMA 78 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. Rosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania, Wyd. Naukowe US, 
Szczecin 2010. 

2. Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003. 
3. Badania rynku, red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004. 
4. Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
5. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
6. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003. 
7. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002. 
8. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wyd. ZAKAMYCZE, Kraków 2000. 
9. Analiza i funkcjonowanie rynku, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1998 
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Komercjalizacja produktu w biznesie – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Komercjalizacja produktu w biznes ie Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 

Wymiar zaj ęć  30    

Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Katarzyna Łobacz (katarzyna.lobacz@wzieu.pl)  
mgr Monika Wojtkiewicz (monika.wojtkiewicz@wzieu.pl ) 

 

Cel przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie z aspektami komercjalizacji produktu z uwzględnieniem specyfiki produkcji i usług. 
Podstawowym założeniem jest nauka wykorzystania narzędzi, które mogą i powinny być wykorzystane w procesie 
zarządzania wdrożeniem na rynek nowego rozwiązania. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  

Podstawy zarządzania, zarządzanie innowacjami, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy marketingu, podstawy 
finansów, metody oceny projektów gospodarczych. 

 Efekty kształcenia    

W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować najważniejsze koncepcje teoretyczne rozwoju nowych produktów, a także 
zna narzędzia zarządzania procesem komercjalizacji, identyfikuje procesy związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w 
przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania; 
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać narzędzia komercjalizacji w zależności od projektu i otoczenia pomiotu go 
realizującego oraz ocenić skutki oddziaływania czynników zewnętrznych i wewnętrznych związanych z wdrożeniem 
nowego produktu; 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w określaniu strategii komercjalizacji, zachowuje 
otwartość na różnorodność podejść interesariuszy zaangażowanych w proces komercjalizacji 

Treści programowe  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Rozwój i komercjalizacja nowych produktów produktowych i usługowych 4 

2. Podejmowanie decyzji strategicznych i planowanie rozwoju 2 

3. Analiza techniczna i rynkowa dla nowych produktów 4 

4. Zarządzanie procesem komercjalizacji 10 

5. Zarządzanie zasobami i interesariuszami w procesie komercjalizacji 6 

6. Ocena finansowa projektu, analiza ryzyka komercjalizacji 2 

 

7. Wdrożenie rynkowe, monitorowanie i ocena efektów 2 

Suma - 30 

Metody i narz ędzia dydaktyczne  

Prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz wykorzystanie warszatawotych metod pracy, w tym: 
studiowanie przypadków, symulacje i gry zespołowe, dyskusje; indywidulane studiowanie i przygotowywanie materiału 
przez studentów na podstawie dostępnej literatury oraz matariałów. 

Forma i warunki zaliczenia  

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie pisemne (kolokwium oraz opracowanie projektu) 

Obci ążenie prac ą studenta  

Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
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Przygotowanie się do zajęć 30 

Przygotowanie projektu 15 

Studiowanie literatury 15 

SUMA 90 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

Literatura podstawowa: 
[1] Jolly A., Od pomysłu do zysku. Jak spieniężyć innowacyjność, Helion, Gliwice 2006 
[2] Mohr J., Sengupta S., Slater S., Marketing of High-Technology Products and Innovations, Pearson Education 

International, 2005 
[3] Cooper R.G., Edgett S.J. Product Development for the Service Sector. Lessons from Market Leaders, Basic Books, 

New York 1999 
Literatura uzupełniaj ąca: 
[1] Jolly V., Commercializing new technologies. Getting from mind to market, HBSP, Boston, Massachusetts 1997 
[2] Jenszen F., The Age of Innovation. Making Business Creativity a competence not a coincidence, Prentice Hall, 2000 
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Komercjalizacja produktu w biznesie – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Komercjalizacja produktu w biznes ie Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów niestacjonarne zaoczne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 

Wymiar zaj ęć  12    

Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
mgr Katarzyna Łobacz (katarzyna.lobacz@wzieu.pl)  
mgr Monika Wojtkiewicz (monika.wojtkiewicz@wzieu.pl ) 

 

Cel przedmiotu  

Celem przedmiotu jest zapoznanie z aspektami komercjalizacji produktu z uwzględnieniem specyfiki produkcji i usług. 
Podstawowym założeniem jest nauka wykorzystania narzędzi, które mogą i powinny być wykorzystane w procesie 
zarządzania wdrożeniem na rynek nowego rozwiązania. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  

Podstawy zarządzania, zarządzanie innowacjami, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy marketingu, podstawy 
finansów, metody oceny projektów gospodarczych. 

 Efekty kształcenia    

W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować najważniejsze koncepcje teoretyczne rozwoju nowych produktów, a także 
zna narzędzia zarządzania procesem komercjalizacji, identyfikuje procesy związane z wdrażaniem nowych rozwiązań w 
przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania; 
W zakresie umiejętności student potrafi dobrać narzędzia komercjalizacji w zależności od projektu i otoczenia pomiotu go 
realizującego oraz ocenić skutki oddziaływania czynników zewnętrznych i wewnętrznych związanych z wdrożeniem 
nowego produktu; 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w określaniu strategii komercjalizacji, zachowuje 
otwartość na różnorodność podejść interesariuszy zaangażowanych w proces komercjalizacji 

Treści programowe  

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Rozwój i komercjalizacja nowych produktów produktowych i usługowych 2 

2. Podejmowanie decyzji strategicznych i planowanie rozwoju 1 

3. Analiza techniczna i rynkowa dla nowych produktów 2 

4. Zarządzanie procesem komercjalizacji 3 

5. Zarządzanie zasobami i interesariuszami w procesie komercjalizacji 2 

 

6. Ocena finansowa projektu, analiza ryzyka komercjalizacji 2 

Suma - 12 

Metody i narz ędzia dydaktyczne  

Prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz wykorzystanie warszatawotych metod pracy, w tym: 
studiowanie przypadków, symulacje i gry zespołowe, dyskusje; indywidulane studiowanie i przygotowywanie materiału 
przez studentów na podstawie dostępnej literatury oraz matariałów. 

Forma i warunki zaliczenia  

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie pisemne (kolokwium oraz opracowanie projektu) 

Obci ążenie prac ą studenta  

Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 

Przygotowanie się do zajęć 24 



 322 

Przygotowanie projektu 12 

Studiowanie literatury 32 

SUMA 80 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

Literatura podstawowa: 
[1] Jolly A., Od pomysłu do zysku. Jak spieniężyć innowacyjność, Helion, Gliwice 2006 
[2] Mohr J., Sengupta S., Slater S., Marketing of High-Technology Products and Innovations, Pearson Education 

International, 2005 
[3] Cooper R.G., Edgett S.J. Product Development for the Service Sector. Lessons from Market Leaders, Basic Books, 

New York 1999 
Literatura uzupełniaj ąca: 
[1] Jolly V., Commercializing new technologies. Getting from mind to market, HBSP, Boston, Massachusetts 1997 
[2] Jenszen F., The Age of Innovation. Making Business Creativity a competence not a coincidence, Prentice Hall, 2000 
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Projektowanie, budowa i eksploatacja nowoczesnej infrastruktury 
logistycznej – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatac ja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr:  trzeci/ pi ąty-szósty 
Rodzaj studiów: stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 45 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zagadnieniem infrastruktury logistycznej, w szczególności 
metodami doboru lokalizacji oraz projektowania infrastruktury i jej wyposażenia, a także jej późniejszej eksploatacji oraz 
amortyzacji. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować i sklasyfikować elementy infrastruktury 
logistycznej,  zna tendencje światowe w zakresie jej rozwoju, a także zna metody zarządzania projektem 
infrastrukturalnym. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi dokonać analizy istniejącej infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie 
makro, jak i mikrologistycznym, a także dokonać wyboru lokalizacji oraz projektu budowy i funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w logistyce, a także pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, klasyfikacja i cechy infrastruktury logistycznej. 2 
2. Rola infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 
3. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
4. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu. 2 
5. Infrastruktura magazynowa – rodzaje, znaczenie, planowanie lokalizacji. 4 
6. Rynek powierzchni magazynowej w Polsce i na świecie. 2 
7. Infrastruktura manipulacyjna – rodzaje, znaczenie, metody doboru. 3 
8. Centra logistyczne – klasyfikacja, funkcjonowanie, planowanie lokalizacji oraz 
wyposażenia. 

3 

9. Infrastruktura systemów opakowaniowych – klasyfikacja, cykl życia, współczesne 
wyzwania. 

2 

10. Infrastruktura przetwarzania danych – architektura oraz eksploatacja. 2 
11. Koszty inwestycji infrastrukturalnych - budżetowanie. 2 
12. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym. 2 

 

13. Tendencje w rozwoju infrastruktury logistycznej - perspektywy i zagrożenia 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 
2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 2 
3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty 
techniczno-technologiczne budowy. 

4 

4. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 4 

 

5. Projektowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej. 2 
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6. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie – 
projektowanie. 

2 

7. Centrum logistyczne jako zaawansowany projekt infrastrukturalny. Koncepcje budowy 
centrów logistycznych. 

2 

8. Infrastruktura informatyczna na potrzeby logistyki – określenie potrzeb, projekt, 
eksploatacja. 

2 

9. Rola opakowań w logistyce – projektowanie oraz współczesne tendencje. 2 
10. Studia wykonalności projektów infrastrukturalnych – narzędzia, metody, przykłady 
praktyczne. 

2 

11. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym.  2 
12. Infrastruktura logistyczna w Polsce i na świecie – przykłady. 5 
13. Projekty budowy infrastruktury logistycznej – przykłady. 4 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Prezentacja multimedialna, praca w grupach, zadania, case study, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy dotyczący budowy 
infrastruktury logistycznej. 
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny na koniec semestru szóstego z wiedzy przedstawionej na wykładzie oraz 
zalecanej literatury podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie projektu 30 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 10 
Przygotowanie się do egzaminu 20 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO, Warszawa 2009. 
2. M. Mindur, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB, Warszawa-
Radom 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004. 
2. Czasopisma: „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”, „Przegląd 
komunikacyjny”. 
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Projektowanie, budowa i eksploatacja nowoczesnej infrastruktury 
logistycznej – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatac ja 
nowoczesnej infrastruktury logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych 

Rok / Semestr:  trzeci/ pi ąty-szósty 
Rodzaj studiów: I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 27 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zagadnieniem infrastruktury logistycznej, w szczególności 
metodami doboru lokalizacji oraz projektowania infrastruktury i jej wyposażenia, a także jej późniejszej eksploatacji oraz 
amortyzacji. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować i sklasyfikować elementy infrastruktury 
logistycznej,  zna tendencje światowe w zakresie jej rozwoju, a także zna metody zarządzania projektem 
infrastrukturalnym. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi dokonać analizy istniejącej infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie 
makro, jak i mikrologistycznym, a także dokonać wyboru lokalizacji oraz projektu budowy i funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w logistyce, a także pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, klasyfikacja i cechy infrastruktury logistycznej. 1 
2. Rola infrastruktury logistycznej w gospodarce. 1 
3. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 1 
4. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu. 2 
5. Infrastruktura magazynowa – rodzaje, znaczenie, planowanie lokalizacji. 2 
6. Rynek powierzchni magazynowej w Polsce i na świecie. 1 
7. Infrastruktura manipulacyjna – rodzaje, znaczenie, metody doboru. 1 
8. Centra logistyczne – klasyfikacja, funkcjonowanie, planowanie lokalizacji oraz 
wyposażenia. 

2 

9. Infrastruktura systemów opakowaniowych – klasyfikacja, cykl życia, współczesne 
wyzwania. 

1 

10. Infrastruktura przetwarzania danych – architektura oraz eksploatacja. 1 
11. Koszty inwestycji infrastrukturalnych - budżetowanie. 2 
12. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym. 2 

 

13. Tendencje w rozwoju infrastruktury logistycznej - perspektywy i zagrożenia 1 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin  
1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. 1 
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2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 1 
3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty 
techniczno-technologiczne budowy. 

1 

4. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 2 
5. Projektowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej. 2 
6. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie – 
projektowanie. 

1 

7. Centrum logistyczne jako zaawansowany projekt infrastrukturalny. Koncepcje budowy 
centrów logistycznych. 

1 

8. Infrastruktura informatyczna na potrzeby logistyki – określenie potrzeb, projekt, 
eksploatacja. 

2 

9. Rola opakowań w logistyce – projektowanie oraz współczesne tendencje. 1 
10. Studia wykonalności projektów infrastrukturalnych – narzędzia, metody, przykłady 
praktyczne. 

2 

11. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym.  1 
12. Infrastruktura logistyczna w Polsce i na świecie – przykłady. 1 
13. Projekty budowy infrastruktury logistycznej – przykłady. 2 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, praca w grupach, zadania, case study, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy dotyczący budowy 
infrastruktury logistycznej. 
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny na koniec semestru szóstego z wiedzy przedstawionej na wykładzie oraz 
zalecanej literatury podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
Przygotowanie projektu 24 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 30 
Przygotowanie się do egzaminu 30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO, Warszawa 2009. 
2. M. Mindur, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB, Warszawa-
Radom 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004. 
2. Czasopisma: „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”, „Przegląd 
komunikacyjny”. 
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Technologia transportu i przeładunku – stacjonarne  
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Technologia transportu i przeładunku – niestacjonarne 
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Logistyka recyklingu – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Obsługa klienta 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki 

Kierunek: Logistyka  
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów:I stopnia,  stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych metod obsługi klienta, zasad obsługi klienta (standardy, jakość, 
strategie), przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i indywidualnym. zapoznanie z nowymi 
technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych. Student nabędzie znajomość: pojęć z zakresu 
obsługi klienta oraz metod tej obsługi. Pozna poszczególne techniki obsługi klienta i jest w stanie  odnieść je do sytuacji 
bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z logistyki, ekonomii, zarządzania i ekologii. 

 Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny recyklingu, logistyki zwrotnej zielonego łańcucha dostaw.  
W zakresie umiej ętności student potrafi odnieść wiedzę z zakresu logistyki recyklingu do lepszego rozwiązywania 
problemów związanych z zastosowaniem zielonych technologii w praktyce gospodarczej. Student potrafi zidentyfikować i 
zaprojektować system logistyki odwrotnej dla przykładowego przedsiębiorstwa.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań z zakresu 
logistyki zwrotnej i odwrotnej na otoczeni.  
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Istota zrównoważonego rozwoju  2 
Definicja, pojęcie i rozwój odwrotnego łańcucha dostaw  2 
Zielone strategie logistyczne  2 
Bilanse ekologiczne  2 
Imperatyw ekologiczny i jego zastosowanie w logistyce 2 
Technologie wspomagające rozwój zielonych łańcuchów dostaw  2 
Zielona logistyka – case study 2 

 

Audyt środowiskowy  1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Warunkiem zaliczenia jest aktywna postawa prezentowana przez Studentów podczas wykałdów, w tym uczestnictwo w 
dyskusjach i rozwiązywaniu case study. Formą zaliczenia jest pisemny egzamin w czasie sesji egzaminacyjnej 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 25 
SUMA 70 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa: 
J. Szołtysek, Logistyka zwrotna, ILiM Poznań 2009 
Czasopisma Logistyka, Logistyka a Jakość, Eurologisics 
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Logistyka recyklingu – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Obsługa klienta 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki 

Kierunek: Logistyka  
Specjalno ść: Projektowanie i eksploatacja systemów 
magazynowych  

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów:I stopnia,  stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych metod obsługi klienta, zasad obsługi klienta (standardy, jakość, 
strategie), przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i indywidualnym. zapoznanie z nowymi 
technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych. Student nabędzie znajomość: pojęć z zakresu 
obsługi klienta oraz metod tej obsługi. Pozna poszczególne techniki obsługi klienta i jest w stanie  odnieść je do sytuacji 
bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z logistyki, ekonomii, zarządzania i ekologii. 

 Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny recyklingu, logistyki zwrotnej zielonego łańcucha dostaw.  
W zakresie umiej ętności student potrafi odnieść wiedzę z zakresu logistyki recyklingu do lepszego rozwiązywania 
problemów związanych z zastosowaniem zielonych technologii w praktyce gospodarczej. Student potrafi zidentyfikować i 
zaprojektować system logistyki odwrotnej dla przykładowego przedsiębiorstwa.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań z zakresu 
logistyki zwrotnej i odwrotnej na otoczeni.  
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Istota zrównoważonego rozwoju  2 
Definicja, pojęcie i rozwój odwrotnego łańcucha dostaw  1 
Zielone strategie logistyczne  2 
Bilanse ekologiczne  2 
Imperatyw ekologiczny i jego zastosowanie w logistyce 1 
Technologie wspomagające rozwój zielonych łańcuchów dostaw  2 
Zielona logistyka – case study 1 

 

Audyt środowiskowy  1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Warunkiem zaliczenia jest aktywna postawa prezentowana przez Studentów podczas wykałdów, w tym uczestnictwo w 
dyskusjach i rozwiązywaniu case study. Formą zaliczenia jest pisemny egzamin w czasie sesji egzaminacyjnej 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 33 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 25 
SUMA 70 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa: 
J. Szołtysek, Logistyka zwrotna, ILiM Poznań 2009 
Czasopisma Logistyka, Logistyka a Jakość, Eurologisics 
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Obsługa klienta – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Obsługa klienta 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych metod obsługi klienta, zasad obsługi klienta (standardy, jakość, 
strategie), przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i indywidualnym. zapoznanie z nowymi 
technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych. Student nabędzie znajomość: pojęć z zakresu 
obsługi klienta oraz metod tej obsługi. Pozna poszczególne techniki obsługi klienta i jest w stanie  odnieść je do sytuacji 
bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu, logistyki, ekonomii i zarządzania. 

 Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny obsługi klienta, zna zasady obsługi klienta i techniki 
sprzedażowe.  
W zakresie umiej ętności student potrafi odnieść wiedzę z zakresu obsługi klienta do lepszego nawiązywania i 
podtrzymywania kontaktów z klientami, potrafi zaprojektować system obsługi klienta dla wskazanego przykładowego 
przedsiębiorstwa. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań 
marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Metody obsługi klienta 2 
2. Standardy obsługi klienta 2 
3. Jakość obsługi klienta 2 
4. Strategie obsługi klienta 2 
5. Techniki sprzedaży klientom indywidualnym  2 
6. Techniki sprzedaży klientom masowym 2 
7. Polityka promocji przedsiębiorstwa a obsługa klienta 2 

 

8. Nowe technologie służące obsłudze klienta  1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Case study – stosowane metody obsługi klienta w przykładowym przedsiębiorstwie – 
analiza, ocena i propozycja modyfikacji 

2 

2. Wyznaczanie standardów obsługi klienta na wybranych przykładach. 2 
3. Sposoby oceny i pomiaru jakości obsługi klienta 2 
4. Praktyczne wykorzystanie strategii obsługi klienta 2 
5. Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom indywidualnym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

2 

6 . Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom masowym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

2 

 

7. Integracja działań promocyjnych firmy z obsługą klienta – case study 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze, zawierające treści z wykładów i ćwiczeń: pytania otwarte i zadania. 
Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto 
warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć. 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1 J. Horovitz: Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006 
2. N. Lake, K. Hickley: Podręcznik obsługi klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
 
Literatura uzupełniająca 
1. Weinzeweig, Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice2006. 
2. T. Johns, Doskonała obsługa klienta, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
3. H.M. Goldman, Jak zdobywać klientów, Studio Emka, Warszawa 2002 
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Obsługa klienta – niestacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Obsługa klienta 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 9    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych metod obsługi klienta, zasad obsługi klienta (standardy, jakość, 
strategie), przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i indywidualnym. zapoznanie z nowymi 
technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych. Student nabędzie znajomość: pojęć z zakresu 
obsługi klienta oraz metod tej obsługi. Pozna poszczególne techniki obsługi klienta i jest w stanie  odnieść je do sytuacji 
bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu, logistyki, ekonomii i zarządzania. 

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny obsługi klienta, zna zasady obsługi klienta i techniki 
sprzedażowe.  
W zakresie umiej ętności student potrafi odnieść wiedzę z zakresu obsługi klienta do lepszego nawiązywania i 
podtrzymywania kontaktów z klientami, potrafi zaprojektować system obsługi klienta dla wskazanego przykładowego 
przedsiębiorstwa. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań 
marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Metody obsługi klienta 1 
2. Standardy obsługi klienta 1 
3. Jakość obsługi klienta 1 
4. Strategie obsługi klienta 1 
5. Techniki sprzedaży klientom indywidualnym  1 
6. Techniki sprzedaży klientom masowym 1 
7. Polityka promocji przedsiębiorstwa a obsługa klienta 2 

 

8. Nowe technologie służące obsłudze klienta  1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Case study – stosowane metody obsługi klienta w przykładowym przedsiębiorstwie – 
analiza, ocena i propozycja modyfikacji 

1 

2. Wyznaczanie standardów obsługi klienta na wybranych przykładach. 1 
3. Sposoby oceny i pomiaru jakości obsługi klienta 2 
4. Praktyczne wykorzystanie strategii obsługi klienta 1 
5. Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom indywidualnym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

1 

6 . Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom masowym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

1 

7. Integracja działań promocyjnych firmy z obsługą klienta – case study 2 

 

Suma - 9 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze, zawierające treści z wykładów i ćwiczeń: pytania otwarte i zadania. 
Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto 
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warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć. 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 78 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1 J. Horovitz: Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006 
2. N. Lake, K. Hickley: Podręcznik obsługi klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
 
Literatura uzupełniająca 
1. Weinzeweig, Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice2006. 
2. T. Johns, Doskonała obsługa klienta, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
3. H.M. Goldman, Jak zdobywać klientów, Studio Emka, Warszawa 2002 
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Strategie marketingowe przedsiębiorstw logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Strategie marketingowe 
przedsi ębiorstw logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Zarz ądzanie 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
 
Cel przedmiotu  
Praktyczne przekazanie studentom  możliwości skutecznego  wykorzystania wiedzy z marketingu. Pokazanie i nauczenie 
w jaki sposób angażować zasoby firmy logistycznej do osiągania celów marketingowych i realizacji przyjętej strategii 
marketingowej.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny strategii marketingowych, potrafi dokonać charakterystyki 
strategii marketingowej, potrafi przedstawić proces formułowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwie 
logistycznym.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektować strategię marketingową (w tym dokonać analizy otoczenia, 
wyznaczyć cele i sposoby ich realizacji) dla dowolnie wybranego przedsiębiorstwa logistycznego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność myślenia długofalowego w przedsiębiorstwie 
logistycznym; uświadamia sobie konieczność wyboru przemyślanej strategii i konsekwentnej jej realizacji dla osiągnięcia 
celów przedsiębiorstwa logistycznego, szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów 
sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota strategii marketingowej. Strategiczne decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie 
logistycznym.  

2 

2. Rodzaje strategii marketingowych odpowiednich dla przedsiębiorstw logistycznych. 
Strategie konkurencyjne i produktowe 

2 

3. Znaczenie segmentacji rynku nabywców w strategii marketingowej 2 
4. Określanie celów marketingowych w przedsiębiorstwie logistycznym – cele strategiczne i 
operacyjne 

2 

5. Strategiczne planowanie rozwoju produktu i asortymentu w logistyce 2 
6. Strategiczne planowanie polityki cenowej w logistyce 2 
7. Strategiczne planowanie dystrybucji i obsługi klienta w logistyce 2 

 

8. Strategiczne planowanie promocji w logistyce 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka firmy logistycznej– pisanie (powstanie rozwój pozycja rynkowa, itp. 2 
2. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy logistycznej  na rynku 2 
3. Analiza portfela produktów firmy logistycznej 2 
4. Analiza SWOT/TOWS firmy logistycznej 2 
5. Strategie w ujęciu produkt – rynek w firmy logistycznej 3 
6. Ustalenia celów marketingowych dla firmy logistycznej – case study 3 
7. Planowanie marketingowe w firmie logistycznej 2 
9. Pozycjonowanie usług logistycznych 2 
10.Planowanie marketingu relacji w usługach logistycznych 2 
11. Strategie wejścia na rynek firmy logistycznej 2 
12 Strategiczne planowanie sprzedaży usług logistycznych – case study 3 
13. Plan promocji (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów promocji mix, plan dla 
poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła reklamowe, itp.) 

3 

 

14. Dobór strategii dla konkretnych przykładów rynkowych – case study 2 
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Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka; Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001 
2. W. Wrzosek, Strategie marketingowe, SGH w Warszawie, Warszawa 2001 
     
 
Literatura uzupełniająca 
3. Red. Nauk. B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003 
4. Red. Nauk. J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2002 
5. N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen, PWE Warszawa 1997 
6. J.W.Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001 
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Strategie marketingowe przedsiębiorstw logistycznych – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Strategie marketingowe 
przedsi ębiorstw logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Zarz ądzanie 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Praktyczne przekazanie studentom  możliwości skutecznego  wykorzystania wiedzy z marketingu. Pokazanie i nauczenie 
w jaki sposób angażować zasoby firmy logistycznej do osiągania celów marketingowych i realizacji przyjętej strategii 
marketingowej.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny strategii marketingowych, potrafi dokonać charakterystyki 
strategii marketingowej, potrafi przedstawić proces formułowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwie 
logistycznym.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektować strategię marketingową (w tym dokonać analizy otoczenia, 
wyznaczyć cele i sposoby ich realizacji) dla dowolnie wybranego przedsiębiorstwa logistycznego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność myślenia długofalowego w przedsiębiorstwie 
logistycznym; uświadamia sobie konieczność wyboru przemyślanej strategii i konsekwentnej jej realizacji dla osiągnięcia 
celów przedsiębiorstwa logistycznego, szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów 
sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota strategii marketingowej. Strategiczne decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie 
logistycznym.  

1 

2. Rodzaje strategii marketingowych odpowiednich dla przedsiębiorstw logistycznych. 
Strategie konkurencyjne i produktowe 

2 

3. Znaczenie segmentacji rynku nabywców w strategii marketingowej 1 
4. Określanie celów marketingowych w przedsiębiorstwie logistycznym – cele strategiczne i 
operacyjne 

1 

5. Strategiczne planowanie rozwoju produktu i asortymentu w logistyce 1 
6. Strategiczne planowanie polityki cenowej w logistyce 1 
7. Strategiczne planowanie dystrybucji i obsługi klienta w logistyce 1 

 

8. Strategiczne planowanie promocji w logistyce 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka firmy logistycznej– pisanie (powstanie rozwój pozycja rynkowa, itp. 1 
2. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy logistycznej  na rynku 2 
3. Analiza portfela produktów firmy logistycznej 1 
4. Analiza SWOT/TOWS firmy logistycznej 1 
5. Strategie w ujęciu produkt – rynek w firmy logistycznej 1 
6. Ustalenia celów marketingowych dla firmy logistycznej – case study 2 
7. Planowanie marketingowe w firmie logistycznej 1 
9. Pozycjonowanie usług logistycznych 1 
10.Planowanie marketingu relacji w usługach logistycznych 2 
11. Strategie wejścia na rynek firmy logistycznej 1 
12 Strategiczne planowanie sprzedaży usług logistycznych – case study 2 
13. Plan promocji (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów promocji mix, plan dla 
poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła reklamowe, itp.) 

2 

 

14. Dobór strategii dla konkretnych przykładów rynkowych – case study 1 
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Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 102 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka; Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001 
2. W. Wrzosek, Strategie marketingowe, SGH w Warszawie, Warszawa 2001 
     
 
Literatura uzupełniająca 
3. Red. Nauk. B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003 
4. Red. Nauk. J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2002 
5. N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen, PWE Warszawa 1997 
6. J.W.Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001 
 
 

 



 339 

Planowanie i zarządzanie marketingowe firmą logistyczną – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Planowanie i zarz ądzanie marketingowe 
w firmie logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
 
Kierunek  
Specjalno ść Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3 rok, 6 semestr 
Rodzaj studiów stacjonarne, I stopnia   

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Anna, Szwajlik, anna.szwajlik@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teori ą i praktyk ą zarządzania i planowania marketingowego w przedsi ębiorstwie i 
poznanie specyfiki przedsi ębiorstw logistycznych, ukazanie sposobów doboru nar zędzi marketingowych 
dostosowanych do okre ślonych warunków otoczenia rynkowego. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z podstaw marketingu i mikroekonomii (przede  wszystkim znajomo ść pojęć rynek, mechanizm rynkowy, 
podstawowe prawa rynku). 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student umie rozpoznawać i opisywać narzędzia marketingowe, potrafi identyfikować procesy 
zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie logistycznym, rozumie przyczyny zachowań rynkowych zarówno 
podmiotów indywidualnych jak i instytucjonalnych, zna sposoby planowania i organizowania działań marketingowych w 
przedsiębiorstwie. 
W zakresie umiej ętności student potrafi oceniać sytuacje rynkowa przedsiębiorstwa i wyciągać wnioski niezbędne do 
podjęcia działań marketingowych, właściwie dobierać i planować  narzędzia marketingowe w odniesieniu do określonego 
otoczenia rynkowego i czasu realizowanych działań. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  jest zorientowany na zgłębianie problemu marketingowego w celu poszukiwania 
jak najlepszych rozwiązań, wykazuje kreatywność w myśleniu, uczy  się odpowiedzialności za przedstawiane rozwiązania i  
propozycje działań marketingowych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i funkcjonowanie rynku, podstawowe mechanizmy  oraz orientacja działań 
przedsiębiorstw logistycznych 

1 

2.  Orientacja marketingowa jako istotna funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. 
Wprowadzenie do planowania i zarządzania marketingowego. 

1 

3 Charakterystyka rodzajów strategii wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Miejsce i 
istota strategii marketingowych w przedsiębiorstwie logistycznym 

1 

4. Struktura i istota planu marketingowego oraz jego znaczenie dla realizacji funkcji 
zarządzania marketingowego. 

1 

5. Ocena sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Analiza marketingowa otoczenia wewnętrznego 
i zewnętrznego  

2 

6. Omówienie i prezentacja wizji, misji i celów działania przedsiębiorstwa logistycznego 1 
7. Identyfikacja i charakterystyka narzędzi marketingowych wykorzystywanych do planowania 
marketingowego. 

1 

8. Miejsce i funkcje produktu w planie marketingowym. Wprowadzanie nowego produktu na 
rynek. 

1 

9. Dystrybucja jako istotny element działań marketingowych. Rodzaje kanałów, miejsce i 
funkcje pośredników, nowoczesne formy handlu. Powiązania z logistyką. 

1 

10. Struktura i charakterystyka narzędzi komunikacji marketingowej. Współczesne formy 
komunikacji marketingowej i ich znaczenie . 

1 

11. Istota oraz sposoby kształtowania cen w przedsiębiorstwie. Znaczenie polityki cenowej. 1 
12. Sposoby konstruowania budżetu marketingowego oraz harmonogramów działań. 2 

 

13. Sposoby oceny skuteczności i efektywności działań marketingowych. Kontrola wykonania 
założonego planu działań marketingowych. 

1 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin  
1.Omówienie sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego , wskazanie orientacji 
działania. Wskazanie miejsca i roli działu marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 
Omówienie rodzaju strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem strategii 

4 
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marketingowych. 
 
2. Omówienie przykładów oraz próba weryfikacji wizji i misji oraz celów przedsiębiorstw na 
przykładach. 
 

4 

4. Przeprowadzenie analizy marketingowej na przykładach ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy konkurencji, nabywców oraz narzędzi marketingu MIX. Wnioskowanie na podstawie 
przeprowadzonych analiz. 

4 

5.  Identyfikacja podstawowych elementów struktury strategii marketingowej z położeniem 
nacisku na sposoby i metody kształtowania. Dobór właściwych narzędzi marketingowych z 
uwzgledniem przyjętych założeń strategicznych. 

4 

6. Określenie i wybór sposobów budżetowania. 4 
7. Sposoby tworzenia harmonogramów działań marketingowych oraz zasady wdrażania planu 
marketingowego. 

4 

8. Wskazanie i wybór narzędzi kontroli i pomiaru skuteczności realizowanych działań 
marketingowych.   

4 

10. Realizacja Case Study – analiza przypadków związanych z zarządzaniem i planowaniem 
marketingowym. Praca w grupach, której celem jest praktyczne wykorzystanie pozyskanej 
wiedzy.  

4 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperymenty myślowe, 
prezentacje. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium – pytania otwarte. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do 
zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Realizacja w grupie case study – ocena praktycznego wykorzystania wiedzy 
uzyskanej na zajęciach. 
Egzamin: forma pisemna, pytania otwarte sprawdzające wiedzę przyswojoną podczas nauki do przedmiotu i na zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 55 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1.      R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka; Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001 
2.      W. Wrzosek, Strategie marketingowe, SGH w Warszawie, Warszawa 2001 
3.      Red. Nauk. B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003 
4.      Red. Nauk. J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2002 
5       N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen, PWE Warszawa 1997 
6.     J.W.Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001 
7.     G. Rosa, A. Smalec, Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wybrane problemy,Wydawnictwo Naukowe    
        Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 
8. T. Wojciechowski : Marketigowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin 2011 
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Planowanie i zarządzanie marketingowe firmą logistyczną – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Planowanie i zarz ądzanie marketingowe 
w firmie logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
 
Kierunek  
Specjalno ść Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3 rok, 6 semestr 
Rodzaj studiów niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Anna, Szwajlik, anna.szwajlik@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teori ą i praktyk ą zarządzania i planowania marketingowego w przedsi ębiorstwie i 
poznanie specyfiki przedsi ębiorstw logistycznych, ukazanie sposobów doboru nar zędzi marketingowych 
dostosowanych do okre ślonych warunków otoczenia rynkowego. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z podstaw marketingu i mikroekonomii (przede  wszystkim znajomo ść pojęć rynek, mechanizm rynkowy, 
podstawowe prawa rynku). 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student umie rozpoznawać i opisywać narzędzia marketingowe, potrafi identyfikować procesy 
zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie logistycznym, rozumie przyczyny zachowań rynkowych zarówno 
podmiotów indywidualnych jak i instytucjonalnych, zna sposoby planowania i organizowania działań marketingowych w 
przedsiębiorstwie. 
W zakresie umiej ętności student potrafi oceniać sytuacje rynkowa przedsiębiorstwa i wyciągać wnioski niezbędne do 
podjęcia działań marketingowych, właściwie dobierać i planować  narzędzia marketingowe w odniesieniu do określonego 
otoczenia rynkowego i czasu realizowanych działań. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  jest zorientowany na zgłębianie problemu marketingowego w celu poszukiwania 
jak najlepszych rozwiązań, wykazuje kreatywność w myśleniu, uczy  się odpowiedzialności za przedstawiane rozwiązania i  
propozycje działań marketingowych. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i funkcjonowanie rynku, podstawowe mechanizmy  oraz orientacja działań 
przedsiębiorstw logistycznych 

1 

2.  Orientacja marketingowa jako istotna funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. 
Wprowadzenie do planowania i zarządzania marketingowego. 

1 

3 Charakterystyka rodzajów strategii wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Miejsce i 
istota strategii marketingowych w przedsiębiorstwie logistycznym 

1 

4. Struktura i istota planu marketingowego oraz jego znaczenie dla realizacji funkcji 
zarządzania marketingowego . Omówienie i prezentacja wizji, misji i celów działania 
przedsiębiorstwa logistycznego 

1 

5. Miejsce i funkcje produktu w planie marketingowym. Wprowadzanie nowego produktu na 
rynek. 

1 

6. Dystrybucja jako istotny element działań marketingowych. Rodzaje kanałów, miejsce i 
funkcje pośredników, nowoczesne formy handlu. Powiązania z logistyką. 

1 

7. Struktura i charakterystyka narzędzi komunikacji marketingowej. Współczesne formy 
komunikacji marketingowej i ich znaczenie . 

1 

8. Istota oraz sposoby kształtowania cen w przedsiębiorstwie. Znaczenie polityki cenowej. 1 

 

9. Sposoby konstruowania budżetu marketingowego oraz harmonogramów działań. 1 
Suma - 9 
   

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Omówienie sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego , wskazanie orientacji 
działania. Wskazanie miejsca i roli działu marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 
Omówienie rodzaju strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem strategii 
marketingowych. 
 

3 
 

2. Omówienie przykładów oraz próba weryfikacji wizji i misji oraz celów przedsiębiorstw na 
przykładach. 
 

3 
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4. Przeprowadzenie analizy marketingowej na przykładach ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy konkurencji, nabywców oraz narzędzi marketingu MIX. Wnioskowanie na podstawie 
przeprowadzonych analiz. 

2 

5.  Identyfikacja podstawowych elementów struktury strategii marketingowej z położeniem 
nacisku na sposoby i metody kształtowania. Dobór właściwych narzedzi marketingowych z 
uwzgledniem przyjętych założeń strategicznych. 

2 

6. Określenie i wybór sposobów budżetowania. 2 
7. Sposoby tworzenia harmonogramów działań marketingowych oraz zasady wdrażania planu 
marketingowego. 

2 

8. Wskazanie i wybór narzędzi kontroli i pomiaru skuteczności realizowanych działań 
marketingowych.   

2 

10. Realizacja Case Study – analiza przypadków związanych z zarzadzaniem i planowaniem 
marketingowym. Praca w grupach, której celem jest praktyczne wykorzystanie pozyskanej 
wiedzy.  

2 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperymenty myślowe, 
prezentacje. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium – pytania otwarte. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do 
zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Realizacja w grupie case study – ocena praktycznego wykorzystania wiedzy 
uzyskanej na zajęciach. 
Egzamin: forma pisemna, pytania otwarte sprawdzające wiedzę przyswojoną podczas nauki do przedmiotu i na zajęciach. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 73 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1.      R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka; Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001 
2.      W. Wrzosek, Strategie marketingowe, SGH w Warszawie, Warszawa 2001 
3.      Red. Nauk. B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003 
4.      Red. Nauk. J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2002 
5       N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen, PWE Warszawa 1997 
6.     J.W.Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001 
7.     G. Rosa, A. Smalec, Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wybrane problemy,Wydawnictwo Naukowe    
        Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 
8. T. Wojciechowski : Marketigowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin 2011 
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Kształtowanie wizerunku firmy logistycznej- stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie wizerunku firmy 
logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług 
Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl   

 
Cel przedmiotu  
W nowoczesnej koncepcji marketingu klienci nabywają usługi nie tylko ze względu na jakość i cenę. Coraz większą rolę 
odgrywa postrzeganie firmy, czyli wizerunek. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami i  filozofią 
kształtowania wizerunku firmy logistycznej. 
  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomość pojęć z marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny kształtowania wizerunku, w szczególności elementy 
budowy tożsamości i wizerunku., rozpoznaje etapy budowania tożsamości i, potrafi przedstawić w jaki sposób tożsamość 
przekształca się w wizerunek. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować elementy tożsamości dla firmy logistycznej, które 
przełożą się na pożądany wizerunek;, identyfikuje narzędzia budowania wizerunku,  dostosowuje rozwiązania 
wizerunkowe do typologii rynków. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność pracy nad tożsamością organizacji usługowej 
jako jedynej drogi zbudowania pożądanego, długotrwałego wizerunku. Zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji 
wizerunkowych nawet drobnych uchybień. 
 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie wizerunku  2 
2. Elementy wizerunku 2 
3. Pojęcie tożsamości 2 
4. Elementy tożsamości 2 
5. Różnice pomiędzy wizerunkiem a tożsamością 2 
6. Corporate design – wizualizacja tożsamości w firmie logistycznej 2 
7. Public Relations i relacja z mediami w firmie logistycznej 2 

 

8. Całościowe ujęcie wizerunku firmy logistycznej 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Sposoby pomiaru wizerunku – case study 2 
2. Analiza elementów wizerunku na wybranych przykładach firm logistycznych 2 
3. Określenie tożsamości firmy logistycznej – case study 2 
4. Rozpoznawanie elementów tożsamości firmy logistycznej 2 
5. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – case study 2 
6. Kreacja marki przedsiębiorstwa usługowego 2 
7. Reklama w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa usługowego 2 
9. Komunikacja interpersonalna w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa usługowego 2 
10. Całościowa identyfikacja wizualna – propozycja studentów, prezentacja (cz1) 3 
11. Całościowa identyfikacja wizualna – propozycja studentów, prezentacja (cz1) 3 
12. Kontakty z mediami – ćwiczenia praktyczne 2 
13. Analiza całościowej tożsamości wybranej firmy logistycznej (cz 1.) 3 

 

14. Analiza całościowego wizerunku wybranej firmy logistycznej (cz 2) 3 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne kolokwia z treści z ćwiczeń i wykładów. Pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć i obowiązkowej prezentacji.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć 10 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 5 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.  I. Dembińska – Cyran, J. Hołub- Iwan, J. Perenc; Zarządzanie Relacjami z klientem, DIFIN, Warszawa 2004r. 
2. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008 
Literatura uzupełniająca: 
1. Kształtowanie wizerunku, red B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  
2. J.Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, One Press, Wydawnictwo Helion , Marzec 2006 
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Kształtowanie wizerunku firmy logistycznej- niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie wizerunku firmy 
logistycznej 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług 
Kierunek: Logistyka I 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 9 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
W nowoczesnej koncepcji marketingu klienci nabywają usługi nie tylko ze względu na jakość i cenę. Coraz większą rolę 
odgrywa postrzeganie firmy, czyli wizerunek. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami i  filozofią 
kształtowania wizerunku firmy logistycznej. 
  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomość pojęć z marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny kształtowania wizerunku, w szczególności elementy 
budowy tożsamości i wizerunku., rozpoznaje etapy budowania tożsamości i, potrafi przedstawić w jaki sposób tożsamość 
przekształca się w wizerunek. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować elementy tożsamości dla firmy logistycznej, które 
przełożą się na pożądany wizerunek;, identyfikuje narzędzia budowania wizerunku,  dostosowuje rozwiązania 
wizerunkowe do typologii rynków. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność pracy nad tożsamością organizacji usługowej 
jako jedynej drogi zbudowania pożądanego, długotrwałego wizerunku. Zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji 
wizerunkowych nawet drobnych uchybień. 
 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie wizerunku  2 
2. Elementy wizerunku 1 
3. Pojęcie tożsamości 1 
4. Elementy tożsamości 1 
5. Różnice pomiędzy wizerunkiem a tożsamością 1 
6. Corporate design – wizualizacja tożsamości w firmie logistycznej 1 
7. Public Relations i relacja z mediami w firmie logistycznej 1 

 

8. Całościowe ujęcie wizerunku firmy logistycznej 1 
Suma - 9 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Sposoby pomiaru wizerunku – case study 1 
2. Analiza elementów wizerunku na wybranych przykładach firm logistycznych 1 
3. Określenie tożsamości firmy logistycznej – case study 2 
4. Rozpoznawanie elementów tożsamości firmy logistycznej 1 
5. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – case study 2 
6. Kreacja marki przedsiębiorstwa usługowego 1 
7. Reklama w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa usługowego 1 
9. Komunikacja interpersonalna w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa usługowego 1 
10. Całościowa identyfikacja wizualna – propozycja studentów, prezentacja (cz1) 1 
11. Całościowa identyfikacja wizualna – propozycja studentów, prezentacja (cz1) 1 
12. Kontakty z mediami – ćwiczenia praktyczne 2 
13. Analiza całościowej tożsamości wybranej firmy logistycznej (cz 1.) 1 

 

14. Analiza całościowego wizerunku wybranej firmy logistycznej (cz 2) 1 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne kolokwia z treści z ćwiczeń i wykładów. Pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć i obowiązkowej prezentacji.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do zajęć 10 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 5 
SUMA 42 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.  I. Dembińska – Cyran, J. Hołub- Iwan, J. Perenc; Zarządzanie Relacjami z klientem, DIFIN, Warszawa 2004r. 
2. Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008 
Literatura uzupełniająca: 
1. Kształtowanie wizerunku, red B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  
2. J.Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, One Press, Wydawnictwo Helion , Marzec 2006 
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Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie relacjami z dostawcami 
(SRM) 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
Katedra Logistyki 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr: drugi/czwarty  
Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia   

Forma zaj ęć wykład Ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć - - 45 - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami informatycznym stosowanymi przez przedsiębiorstwa w 
zarządzaniu relacjami z dostawcami. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia oraz z zarządzaniem logistycznym i zarządzaniem 
łańcuchem dostaw. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student identyfikuje systemy stosowane w zarządzaniu relacjami z dostawcami oraz ich podstawowe 
funkcje. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi wykorzystać narzędzia pakietu Microsoft Excel do zarządzania zaopatrzeniem, 
biegle posługuje się oprogramowaniem typu SRM, a także jest w stanie wykorzystać narzędzia internetowe stworzone w 
celu wspomagania zarządzania dostawami.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student podejmuje dyskusję na temat zasadności wdrożenia systemów 
informatycznych do zarządzania relacjami z dostawcami oraz funkcjonalności takich systemów, a także wykazuje 
kreatywność w tworzeniu tego typu indywidualnych rozwiązań informatycznych dla firm. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Istota oraz metody zarządzania relacjami z dostawcami. 4 
2. Przegląd oprogramowania wspierającego zarządzanie relacjami z dostawcami. 2 
3. Wykorzystanie programu Excel do optymalizacji dostaw. 6 
4. Funkcjonowanie oprogramowania do zarządzania relacjami w systemach klasy ERP:  
a) ustalanie źródła dostaw/ wprowadzanie dostawców do systemu, 3 
b) ocena dostawców, 2 
c) zarządzanie kontraktami, 6 
d) planowanie zaopatrzenia i generowanie zamówień, 4 
e) możliwości komunikacji z dostawcami, 2 
f) mapowanie informacji o towarach i dostawcach, 4 
g) zarządzanie zawartością katalogów, 4 
5. Handel elektroniczny w funkcjonowaniu zaopatrzenia.  2 
6. Zastosowanie oprogramowania typu SCM do integracji łańcucha dostaw. 4 

 

7. Elektroniczna platforma logistyczna – zastosowanie w zarządzaniu dostawami. 2 
Suma - 45 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, ćwiczenia, gry symulacyjne. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Test z części teoretycznej oraz zaliczenie praktyczne ze znajomości oprogramowania. 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium, Praca na platformie moodle 55 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Kozłowski R., Nowoczesne rozwiązania w logistyce. Wolters Kluwers Polska. Warszawa, 2009. 
2. Majewski J., Informatyka w logistyce. Instytut Wiedzy i Magazynowania. Poznań, 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Dokumentacja oprogramowania SAP SRM. 
2. Harrison A, Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
3. Rutkowski K., Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. PWE, Warszawa, 
2002. 
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Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM) – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie relacjami z dostawcami 
(SRM) 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
Katedra Logistyki 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr: drugi/czwarty  
Rodzaj studiów: niestacjonarne, I stopnia   

Forma zaj ęć wykład Ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć - - 27 - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: j ęzyk polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami informatycznym stosowanymi przez przedsiębiorstwa w 
zarządzaniu relacjami z dostawcami. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia oraz z zarządzaniem logistycznym i zarządzaniem 
łańcuchem dostaw. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student identyfikuje systemy stosowane w zarządzaniu relacjami z dostawcami oraz ich podstawowe 
funkcje. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi wykorzystać narzędzia pakietu Microsoft Excel do zarządzania zaopatrzeniem, 
biegle posługuje się oprogramowaniem typu SRM, a także jest w stanie wykorzystać narzędzia internetowe stworzone w 
celu wspomagania zarządzania dostawami.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student podejmuje dyskusję na temat zasadności wdrożenia systemów 
informatycznych do zarządzania relacjami z dostawcami oraz funkcjonalności takich systemów, a także wykazuje 
kreatywność w tworzeniu tego typu indywidualnych rozwiązań informatycznych dla firm. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Istota oraz metody zarządzania relacjami z dostawcami. 2 
2. Przegląd oprogramowania wspierającego zarządzanie relacjami z dostawcami. 1 
3. Wykorzystanie programu Excel do optymalizacji dostaw. 4 
4. Funkcjonowanie oprogramowania do zarządzania relacjami w systemach klasy ERP:  
a) ustalanie źródła dostaw/ wprowadzanie dostawców do systemu, 2 
b) ocena dostawców, 2 
c) zarządzanie kontraktami, 2 
d) planowanie zaopatrzenia i generowanie zamówień, 2 
e) możliwości komunikacji z dostawcami, 2 
f) mapowanie informacji o towarach i dostawcach, 2 
g) zarządzanie zawartością katalogów, 2 
5. Handel elektroniczny w funkcjonowaniu zaopatrzenia.  2 
6. Zastosowanie oprogramowania typu SCM do integracji łańcucha dostaw. 2 

 

7. Elektroniczna platforma logistyczna – zastosowanie w zarządzaniu dostawami. 2 
Suma - 27 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, ćwiczenia, gry symulacyjne. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Test z części teoretycznej oraz zaliczenie praktyczne ze znajomości oprogramowania. 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do laboratorium, Praca na platformie moodle 70 
SUMA 97 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Kozłowski R., Nowoczesne rozwiązania w logistyce. Wolters Kluwers Polska. Warszawa, 2009. 
2. Majewski J., Informatyka w logistyce. Instytut Wiedzy i Magazynowania. Poznań, 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Dokumentacja oprogramowania SAP SRM. 
2. Harrison A, Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
3. Rutkowski K., Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. PWE, Warszawa, 
2002. 
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5.2 Studia II stopnia  

Semestr I 

Zarządzanie logistyczne – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie logistyczne 
Logistics Management 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie  

Rok / Semestr I/1 
Rodzaj studiów stacjonarne, II stopnia  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 30 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), 
mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest:  

a) zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami surowców, materiałów do 
produkcji i wyrobów gotowych z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i 
ludzi (w tym między innymi procesów zarządzania zapasami, magazynem, dystrybucją, logistyczną obsługą 
klienta); 

b)  identyfikacja i opis faz rozwojowych zarządzania logistycznego;  
c)  identyfikacja etapu rozwoju zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie;  
d)  rozróżnienie wymiaru strategicznego, taktycznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem;  
e) dostrzeżenie związku między logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa;  
f)  rozumienie współczesnych strategii logistyki;  
g) określanie możliwości rozwoju logistycznie zorientowanego i zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką i podstawy zarządzania 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z zarządzaniem logistycznym, umie 
rozróżnić systemy zarządzania stosowane w różnych procesach i przedsiębiorstwach, scharakteryzować poszczególne 
systemy oraz narzędzia zarządzania logistycznego. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia zadane problemy przedsiębiorstwa.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Istota zarządzania logistycznego 2 
2. Etapy rozwoju zarządzania logistycznego 2 
3. Strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar zarządzania logistycznego. 2 
4. Instrumenty i metody zarządzania logistycznego 2 
5. Zarządzanie logistyczne na tle współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem 2 
6. Strategie logistyczne 2 
7. Zarządzanie logistyczno - marketingowe. Zarządzanie logistyczną obsługa klienta 2 
8. Koszty logistyczne. Controlling logistyczny 2 
9. Zarządzanie zakupami i systemem dostaw. 2 
10. Logistyczne strategie zarządzania dystrybucją,  2 
11. Zarządzanie zapasami 2 
12. Zarządzanie transportem. 2 
13. Zarządzanie magazynem 2 

 

14. Informacja w systemie logistycznym 4 
Suma - 30 
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Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Definicja logistyki, zakres działań logistycznych w przedsiębiorstwie 4 
2. Zarządzanie logistyczne – podstawowe pojęcia, metody i narzędzia zarządzania 
logistycznego,  

2 

3. Zarządzanie logistyczno-marketingowe – analiza problemów w wybranym przedsiębiorstwie 2 
4. Klasyfikacja kosztów logistyki, zależności kosztowe, metody pomiaru kosztów w logistyce, 
controlling  

2 

5. Zarządzanie zaopatrzeniem, system SRM 2 
6. Zarządzanie dystrybucją, system DRP I i DRP II 2 
7. Standardy i elementy logistycznej obsługi klienta, systemy ECR i CRM 2 
8. Zarządzanie transportem, systemy TMS, nowe koncepcje zarządzania transportem, 
inteligentne systemy transportowe 

3 

9. Zarządzanie zapasami – porównanie systemów zarządzania zapasami w 
przedsiębiorstwach i w łańcuchach dostaw 

3 

10. Zarządzanie magazynem – metody magazynowania, zagospodarowanie powierzchni 
magazynowej, urządzenia magazynowe, system WMS 

3 

11. Charakterystyka i zastosowanie systemów wspomagania decyzji i systemów 
ekspertowych, możliwości standardu EDIFACT, 

3 

 

12. Technologie automatycznej identyfikacji danych 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Praca  w czytelni 40 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie się do kolokwiów 50 
SUMA 200 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2002, 
D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek,. Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych, Wyd. AE w Katowicach, 
Katowice 2003 
Literatura uzupełniaj ąca: 
B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, 
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Zarządzanie logistyczne – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie logistyczne 
Logistics Management 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie  

Rok / Semestr I/1 
Rodzaj studiów II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 18 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest:  

a) zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami surowców, materiałów do 
produkcji i wyrobów gotowych z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i 
ludzi (w tym między innymi procesów zarządzania zapasami, magazynem, dystrybucją, logistyczną obsługą 
klienta); 

b)  identyfikacja i opis faz rozwojowych zarządzania logistycznego;  
c)  identyfikacja etapu rozwoju zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie;  
d)  rozróżnienie wymiaru strategicznego, taktycznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem;  
e) dostrzeżenie związku między logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa;  
f)  rozumienie współczesnych strategii logistyki;  
g) określanie możliwości rozwoju logistycznie zorientowanego i zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką i podstawy zarządzania 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z zarządzaniem logistycznym, umie 
rozróżnić systemy zarządzania stosowane w różnych procesach i przedsiębiorstwach, scharakteryzować poszczególne 
systemy oraz narzędzia zarządzania logistycznego. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia zadane problemy przedsiębiorstwa.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Istota zarządzania logistycznego, Etapy rozwoju zarządzania logistycznego 4 
2. Strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar zarządzania logistycznego. Instrumenty i 
metody zarządzania logistycznego  

3 

3. Zarządzanie logistyczne na tle współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, 
Strategie logistyczne, Zarządzanie logistyczno - marketingowe. Zarządzanie logistyczną 
obsługa klienta 

3 

4. Zarządzanie zakupami i systemem dostaw. Logistyczne strategie zarządzania dystrybucją, 4 

 

5. Zarządzanie transportem. Zarządzanie magazynem,  Zarządzanie zapasami 4 
Suma - 18 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Zarządzanie logistyczne – podstawowe pojęcia, metody i narzędzia zarządzania 
logistycznego, Zarządzanie logistyczno-marketingowe – analiza problemów w wybranym 
przedsiębiorstwie, Klasyfikacja kosztów logistyki, zależności kosztowe, metody pomiaru 
kosztów w logistyce, controlling 

4 

2. Zarządzanie zaopatrzeniem, system SRM 3 
3. Zarządzanie dystrybucją, system DRP I i DRP II, Zarządzanie transportem, systemy TMS, 
nowe koncepcje zarządzania transportem, inteligentne systemy transportowe 

3 

 

4. Zarządzanie zapasami – porównanie systemów zarządzania zapasami w 
przedsiębiorstwach i w łańcuchach dostaw, Zarządzanie magazynem – metody 
magazynowania, zagospodarowanie powierzchni magazynowej, urządzenia magazynowe, 

4 
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system WMS 
5. Standardy i elementy logistycznej obsługi klienta, systemy ECR i CRM, Charakterystyka i 
zastosowanie systemów wspomagania decyzji i systemów ekspertowych, możliwości 
standardu EDIFACT, technologie automatycznej identyfikacji danych 

4 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
Praca  w czytelni 70 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 44 
Przygotowanie się do kolokwiów 60 
SUMA 200 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2002, 
D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek,. Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych, Wyd. AE w Katowicach, 
Katowice 2003 
Literatura uzupełniaj ąca: 
B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, 
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Zarządzanie projektem – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie projektem 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść: wszytskie  
 

Rok / Semestr I/I 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek tomasz.noreki@wzieu.pl , 
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl  
 
 
Cel przedmiotu  
celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pr acy w charakterze członków zespołów projektowych or az 
kierowników projektów. Nacisk jest połozony na stro nę organizacyjn ą i zarządzanie przy uwzgl ędnieniu 
uwarunowa ń biznesowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy zarz ądzania, Zarz ądzanie personelem, Metody oceny przedsi ęwzięć inwestycyjnych lub Metody oceny 
projektów inwestycyjnych 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu zarządzania projektami, rozumie 
funkcjonowanie i specyfikę poszczególnych etapów realizacji projektów, zna metody zarządzania projektami 
W zakresie umiej ętności student potrafi  

• stworzy ć wybranych elementów zarz ądzania projektami , 
• obliczy ć efektywno ść realizacji projektu oraz stan zaawansowania realiz acji projektu, 

W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, potrafi podjąć decyzję w zakresie wyboru metody 
realizacji projektu, ma świadomość specyfiki zarządzania projektem w środowisku interesariuszy.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawy zarz ądzania projektami  definicje i poj ęcia, cykl życia projektem 
 

2 

2. Planowanie projektu, harmonogram, zarz ądzanie zakresem projektu, zarz ądzanie 
bud żetem 

3 

3. Zarządzanie zmian ą , jakością i czasem w projekcie 
 

2 

4 Metodyka zarz ądzania projektem europejskim, 
 

2 

5. Zarządzanie projektem metod ą Earned Value 
 

2 

6. Zarządzanie komunikacj ą i zespołem w projekcie 
 

2 

 

7. Przegl ąd ro żnych technik i metodyk zaczadzania projektami, anal iza, porównanie 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawy zarz ądzania projektami  definicje i poj ęcia, cykl życia projektem – studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 
tematu zaj ęć 

2 

2. Planowanie projektu, zarz ądzanie harmonogram, zarz ądzanie zakresem projektu - 
studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególn ych elementów z zakresu 
problematyki tematu zaj ęć 

3 

3. Zarządzanie zmian ą , jakością i czasem w projekcie- studium przypadku ,praktyczn e 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 

2 

4 Metodyka zarz ądzania projektem europejskim - studium przypadku ,p raktyczne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 

2 

 

5. Zarządzanie projektem metod ą Earned Value - studium przypadku ,praktyczne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 

2 
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6. Zarządzanie komunikacj ą i zespołem w projekcie- studium przypadku ,praktyc zne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 

2 

7. Przegląd ro żnych technik i metodyk zaczadzania projektami, anal iza, porównanie- 
studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególn ych elementów z zakresu 
problematyki tematu zaj ęć 

2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przeprowadzenie wykładów, 
Prezentacje multimedialne 
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia litera turowe, 
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informa cji na dany temat 
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - st udia przypadku, 
Praca zespoło wa - zespołowe rozwi ązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z mo żliwo ścią konsultacji. 
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywno ści w okre ślonych sytuacjach rynkowych – praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki prz edmiotu,    
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne - Test, pytania zamkni ęte, wybór jednokrotny 
Pytanie problemowe, zadanie wymagajace wykorzystani a metod oceny efektywno ści,  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
-rozwi ązywanie zada ń z zakresu oceny efektywno ści 
inwestycji, 
- rozwi ązywanie zada ń problemowych, 
-studia przypadków, 
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w za kresie 
oceny efektywno ści inwestycji, wykorzystuj ąc poznane 
metody, 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 70 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• Wysocki R. K., Mcgary R., Efektywne zarzadzanie projektami, Helion,Gliwice 2005, 
• Philips J., Zarzadzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2005,  
• Trocki M., Gucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003,  
• Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003,  
• Wilczewski S., MS Project 2007 MS Project Server 2007  
• Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2008,  
• „A Guide to the project management body of knowledge” PMBOK GUIDE – fourth edition, Warszawa 2009, 
• PRINCE2TM – Skuteczne zarzadzanie projektami, OGC , Crown 2010, 
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Zarządzanie projektem – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Zarządzanie projektem 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść: wszystkie  
 

Rok / Semestr I/I 
Rodzaj studiów II stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18    
Status przedmiotu obowi ązkowy Status przedmiotu: obowi ązkowy 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek tomasz.noreki@wzieu.pl , 
Mgr Joanna Rzempała , joanna.rzempala@wzieu.pl  
 
 
Cel przedmiotu  
celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pr acy w charakterze członków zespołów projektowych or az 
kierowników projektów. Nacisk jest połozony na stro nę organizacyjn ą i zarządzanie przy uwzgl ędnieniu 
uwarunowa ń biznesowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy zarz ądzania, Zarz ądzanie personelem, Metody oceny przedsi ęwzięć inwestycyjnych lub Metody oceny 
projektów inwestycyjnych 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu zarządzania projektami, rozumie 
funkcjonowanie i specyfikę poszczególnych etapów realizacji projektów, zna metody zarządzania projektami 
W zakresie umiej ętności student potrafi  

• stworzy ć wybranych elementów zarz ądzania projektami , 
• obliczy ć efektywno ść realizacji projektu oraz stan zaawansowania realiz acji projektu, 

W zakresie kompetencji emocjonalnych  student pracuje samodzielnie, potrafi podjąć decyzję w zakresie wyboru metody 
realizacji projektu, ma świadomość specyfiki zarządzania projektem w środowisku interesariuszy.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawy zarz ądzania projektami  definicje i poj ęcia, cykl życia projektem 
 

2 

2. Planowanie projektu, harmonogram, zarz ądzanie zakresem projektu, zarz ądzanie 
bud żetem 

2 

3. Zarządzanie zmian ą , jakością i czasem w projekcie 
 

1 

4 Metodyka zarz ądzania projektem europejskim, 
 

2 

5. Zarządzanie projektem metod ą Earned Value 
 

1 

6. Zarządzanie komunikacj ą i zespołem w projekcie 
 

2 

 

7. Przegl ąd ro żnych technik i metodyk zaczadzania projektami, anal iza, porównanie 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawy zarz ądzania projektami  definicje i poj ęcia, cykl życia projektem – studium 
przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególnych elem entów z zakresu problematyki 
tematu zaj ęć 

2 

2. Planowanie projektu, zarz ądzanie harmonogram, zarz ądzanie zakresem projektu - 
studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególn ych elementów z zakresu 
problematyki tematu zaj ęć 

4 

3. Zarządzanie zmian ą , jakością i czasem w projekcie- studium przypadku ,praktyczn e 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 

2 

4 Metodyka zarz ądzania projektem europejskim - studium przypadku ,p raktyczne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 

2 

5. Zarządzanie projektem metod ą Earned Value - studium przypadku ,praktyczne 
tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 

2 

 

6. Zarządzanie komunikacj ą i zespołem w projekcie- studium przypadku ,praktyc zne 2 
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tworzenie poszczególnych elementów z zakresu proble matyki tematu zaj ęć 
 
7. Przegląd ro żnych technik i metodyk zaczadzania projektami, anal iza, porównanie- 
studium przypadku ,praktyczne tworzenie poszczególn ych elementów z zakresu 
problematyki tematu zaj ęć 

4 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przeprowadzenie wykładów, 
Prezentacje multimedialne 
Przedstawienie literatury przedmiotu - studia litera turowe, 
Dyskusja poprzedzona samodzielnym zdobyciem informa cji na dany temat 
Przedstawienie przykładów z praktyki biznesowej - st udia przypadku, 
Praca zespoło wa - zespołowe rozwi ązywanie problemu na zasadzie burzy mózgów z mo żliwo ścią konsultacji. 
Ćwiczenie poznanych metod oceny efektywno ści w okre ślonych sytuacjach rynkowych – praktyczne tworzenie 
poszczególnych elementów z zakresu problematyki prz edmiotu,    
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne - Test, pytania zamkni ęte, wybór jednokrotny 
Pytanie problemowe, zadanie wymagajace wykorzystani a metod oceny efektywno ści,  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 
-rozwi ązywanie zada ń z zakresu oceny efektywno ści 
inwestycji, 
- rozwi ązywanie zada ń problemowych, 
-studia przypadków, 
- wykonanie oceny dowolnie wybranej inwestycji w za kresie 
oceny efektywno ści inwestycji, wykorzystuj ąc poznane 
metody, 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 70 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• Wysocki R. K., Mcgary R., Efektywne zarzadzanie projektami, Helion,Gliwice 2005, 
• Philips J., Zarzadzanie projektami IT, Helion, Gliwice 2005,  
• Trocki M., Gucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003,  
• Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003,  
• Wilczewski S., MS Project 2007 MS Project Server 2007  
• Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2008,  
• „A Guide to the project management body of knowledge” PMBOK GUIDE – fourth edition, Warszawa 2009, 
• PRINCE2TM – Skuteczne zarzadzanie projektami, OGC , Crown 2010, 
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Rynek kapitałowy – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: RYNEK KAPITAŁOWY Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: KATEDRA FINANSÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA WZIEU 
 
Kierunek                LOGISTYKA  
Specjalno ść          Wszystkie 

Rok / Semestr           I/1 
Rodzaj studiów II stopnia, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Sławomir Zarębski          slawomir.zarebski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Cele przedmiotu: 
• przedstawienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków kapitałowych 
• zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku kapitałowego 
• omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem  instrumentów pochodnych, 
• przedstawienie celów działania i funkcji giełd papierów wartościowych, 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.   

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podstaw funkcjonowania rynków kapitałowych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów rynku finansowego oraz najważniejszych 
instytucji rynku kapitałowego.  
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podejmowanych na rynku 
kapitałowym dla efektywności polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. . 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawy funkcjonowania i systematyka rynków finansowych i kapitałowych. 3 
2. Podmioty i instrumenty rynku pieniężnego. 3 
3. Podmioty i instrumenty rynku kapitałowego. 3 
4. Giełda jako centrum rynku kapitałowego. 2 
5. Podstawowe instytucje inwestowania pośredniego na rynku kapitałowym 2 

 

6. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawy funkcjonowania i systematyka rynków finansowych i kapitałowych. 3 
2. Podmioty i instrumenty rynku pieniężnego. 3 
3. Podmioty i instrumenty rynku kapitałowego. 3 
4. Giełda jako centrum rynku kapitałowego. 2 
5. Podstawowe instytucje inwestowania pośredniego na rynku kapitałowym 2 
6. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym 2 

 

…  
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ocenę (pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń z oceną pozytywną).  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 60 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. A. Sopoćko – Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2006 

2. W. Dębski -  Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005 

3. Peter L. Bernstein – Intelektualna historia Wall Street, WIG Press, 1998 
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Rynek kapitałowy – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: RYNEK KAPITAŁOWY Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US: KATEDRA FINANSÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA WZIEU 
 
Kierunek                LOGISTYKA  
Specjalno ść          Wszystkie 

Rok / Semestr           I/1 
Rodzaj studiów: II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Sławomir Zarębski          slawomir.zarebski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Cele przedmiotu: 
• przedstawienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków kapitałowych 
• zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku kapitałowego 
• omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem  instrumentów pochodnych, 
• przedstawienie celów działania i funkcji giełd papierów wartościowych, 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiedza w zakresie finansów.   

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny podstaw funkcjonowania rynków kapitałowych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zrozumieć działanie instrumentów rynku finansowego oraz najważniejszych 
instytucji rynku kapitałowego.  
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji podejmowanych na rynku 
kapitałowym dla efektywności polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. . 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawy funkcjonowania i systematyka rynków finansowych i kapitałowych. 2 
2. Podmioty i instrumenty rynku pieniężnego. 2 
3. Podmioty i instrumenty rynku kapitałowego. 2 
4. Giełda jako centrum rynku kapitałowego. 2 
5. Podstawowe instytucje inwestowania pośredniego na rynku kapitałowym 2 

 

6. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawy funkcjonowania i systematyka rynków finansowych i kapitałowych. 2 
2. Podmioty i instrumenty rynku pieniężnego. 2 
3. Podmioty i instrumenty rynku kapitałowego. 2 
4. Giełda jako centrum rynku kapitałowego. 2 
5. Podstawowe instytucje inwestowania pośredniego na rynku kapitałowym 2 
6. Strategie inwestowania na rynku kapitałowym 2 

 

…  
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.  
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ocenę (pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń z oceną pozytywną).  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć 66 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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1. A. Sopoćko – Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2006 

2. W. Dębski -  Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005 

3. Peter L. Bernstein – Intelektualna historia Wall Street, WIG Press, 1998 
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Kreatywność i innowacje – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Kreatywno ść i innowacje 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
WZIEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr 1/1 
Rodzaj studiów, II stopnia, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof. dr hab. Władysław Janasz, dr Joanna Markiewicz , joanna.markiewicz@wzieu.pl , mgr Katarzyna Łobacz, mgr 
Ewelina Burzec-Burzy ńska… 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest: 

1. Zapoznanie studenta z istot ą innowacyjno ści i kreatywno ści. 
2. Przygotowanie studenta do praktycznego stosowania  metod zarz ądzania procesem innowacyjnym i 

kreatywnymi metodami rozwi ązywania problemów. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarz ądzania 
 
 Efekty kształcenia    
 
Student wymienia i definiuje rodzaje innowacji, tłum aczy procesy innowacyjne oraz potrafi wyja śnić  
uwarunkowania innowacyjno ści w skali mikro, mezo i makro. Tłumaczy kreatywno ść oraz jest zorientowany na 
kreatywne rozwi ązywanie problemów. Potrafi przeanalizowa ć i oceni ć innowacyjno ść firmy. Tłumaczy 
innowacyjno ść firmy w kontek ście modeli biznesu.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.  Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw –ujęcie teoretyczne 
 

2 

2. Procesy innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.  
 

2 

3. Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności 
 

2 

4. Modele biznesu w aspekcie innowacyjności firm 2 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 
 

2 

 

6.  Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup, 
stymulowanie  kreatywności 

2 

 7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 
 

2 

 9. Polityka innowacyjna Polski i UE 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – przykłady 

6 

2. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 4 
3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjności –przykłady innowacyjnych firm 4 
4. Innowacyjna firma w ujęciu modelu biznesu 4 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 

4 

6. Kreatywne metody rozwiązywania problemów –stymulowanie kreatywności 4 

 

7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 

2 

 8. Regionalne Strategie Innowacyjności  2 
Suma - 30 
 
Wykład: przedstawienie teorii przy pomocy prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia: prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, gier zespołowych, 
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dyskusji, studium przypadków, opracowanie projektów oraz pracy indywidualnej studentów (analiza dostępnej literatury) 

Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie pisemne (kolokwium oraz opracowanie projektu) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 5 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 20 
…  
SUMA 25 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1.Bielski I.: Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Zeszyt 187/2000, OPO,  Bydgoszcz 2000. 
2.Harward Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes 2005. 
3.Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 
4.Jasiński A.H.: Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006 
5.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006  
6.Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium 
wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 
7.Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1.Pangsy-Kania S.: Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007  
2. Bąkowski A., Siemaszko A., Snarska-Świderska M.: Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Twigger, Warszawa 2008 
3. Drucker P.F.. Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992 
4. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, 
Warszawa 2008 
5.  Markiewicz J., Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie 
województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010  
6. Matusiak K.B. (red): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  
Warszawa 2005 
7. Oesterwalder A., Pigeur Y.. Business Model Generation,Willey 2010 
8. Wilmańska A (red.), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010 
9.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/Eurostat, Wydanie Trzecie,  
Warszawa 2008 
10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020,  Szczecin 2011 
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Kreatywność i innowacje – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Kreatywno ść i innowacje 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr 1/1 
Rodzaj studiówII stopnia, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Prof. dr hab. Władysław Janasz władysław.janasz@wzieu.pl , dr Joanna Markiewicz, joanna.markiewicz@wzieu.pl , 
mgr Katarzyna Łobacz Katarzyna.lobacz@wzieu.pl, mgr  Ewelina Burzec-Burzy ńska ewelina.burzec@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest: 

3. Zapoznanie studenta z istot ą innowacyjno ści i kreatywno ści. 
4. Przygotowanie studenta do praktycznego stosowania  metod zarz ądzania procesem innowacyjnym i 

kreatywnymi metodami rozwi ązywania problemów. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarz ądzania 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student wymienia i definiuje rodz aje innowacji, tłumaczy procesy innowacyjne oraz po trafi 
wyja śnić  uwarunkowania innowacyjno ści w skali mikro, mezo i makro. Tłumaczy innowacyjn ość firmy w 
kontek ście modeli biznesu. W zakresie umiej ętności student zorientowany jest  na kreatywne rozwi ązywanie 
problemów. Potrafi przeanalizowa ć i oceni ć innowacyjno ść firmy. W zakresie kompetencji społecznych student 
postrzega postawy społeczne i komunikacj ę międzyludzk ą jako podstaw ę procesów innowacyjnych. Ponadto 
angażuje si ę w prac ę zespołow ą. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.  Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw –ujęcie teoretyczne 
 

2 

2. Procesy innowacyjny: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji.  
 

1 

3. Istota innowacyjnej firmy: uwarunkowania i mierniki innowacyjności 
 

2 

4. Modele biznesu w aspekcie innowacyjności firm 1 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 
 

2 

 

6.  Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup, 
stymulowanie  kreatywności 

2 

 7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 
 

1 

 9. Polityka innowacyjna Polski i UE 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 

1. Innowacje: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie innowacji we współczesnej 
gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – przykłady 

4 

3. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 2 
3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjności –przykłady innowacyjnych firm 2 
4. Innowacyjna firma w ujęciu modelu biznesu 2 
5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, 
systemy innowacji, klastry. 

2 

6. Kreatywne metody rozwiązywania problemów –stymulowanie kreatywności 2 

 

7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie 
Innowacji 

2 

 8. Regionalne Strategie Innowacyjności  2 
Suma - 18 
 Forma zaj ęć – … Liczba godzin 



 366 

1.  
…  

Suma -  
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład: przedstawienie teorii przy pomocy prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia: prezentacja materiału z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, gier zespołowych, 
dyskusji, studium przypadków, opracowanie projektów oraz pracy indywidualnej studentów (analiza dostępnej literatury) 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie pisemne (kolokwium oraz opracowanie projektu) Zaliczenie na ocenę. Na zaliczenie 
składa się: pisemne kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów, ćwiczeń oraz literatury obowiązkowej (w formie testu 
składającego się z pytań otwartych i zamkniętych) oraz pisemne opracowanie projektu dotyczącego innowacyjnego 
rozwiązania możliwego do wdrożenia przez regionalne firmy. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 60 
Studiowanie literatury 60 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harward Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes 2005. 
2. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 
3.Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006  
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium 
wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007 
2. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, 
Warszawa 2008 
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Prawo pracy – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Prawo pracy 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarcz ego i Ubezpiecze ń 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr sem. 1/1 
Rodzaj studiów II stopie ń, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Iwona Szymczak ; iwona.szymczak@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studenta z instytucjami działaj ącymi na  rynku pracy, podstawowymi źródłami  prawa dotycz ącymi  
zawierania umów o prac ę , ich wypowiadania, jak równie ż zakresem ochrony pracownika przed bezprawnym 
rozwi ązaniem umowy. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiadomo ści nabyte na przedmiocie: Elementy prawa (I rok stud iów  stopnia, I sem I) 
Informacje o systemie źródeł prawa, znajomo ść podstawowych poj ęć z teorii prawa jak norma prawna, przepis, 
charakter norm prawnych, wykładni i stosowania praw a. 
 Efekty kształcenia    

1. Efekty w zakresie wiedzy: Student zna instytucje r ynku pracy oraz zakres ich kompetencji. Ponadto 
posiada znajomo ść rodzajów umów wyst ępujących na rynku pracy oraz skutków prawnych zwi ązanych z 
ich zawarciem. Ponadto znajomo ść ogólnych zasad rozwi ązywania umów o prac ę. 

2. Efekty umiej ętności; umiej ętność sporz ądzenia prostego pisma procesowego dotycz ącego dochodzenia 
roszcze ń za niezgodne z prawem rozwi ązanie umowy o prac ę. 

3. Efekty kompetencji emocjonalnych: student mo że  analizowa ć trafno ść rozwi ązań przyj ętych w 
poszczególnych aktach prawnych dotycz ących prawa pracy , wykazuje skrupulatno ść w zapoznawaniu 
się z treścią umów o prac ę,  poddaje  je starannej  analizie w celu ustalenia  płyn ących z nich 
konsekwencji prawnych 

 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Żródła prawa pracy-oraz treść umowy o pracę 2 
2. Rodzaje umów o pracę – analiza porównawcza 2 
3. Instytucje rynku pracy – agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej 2 
4.Tryby ustania stosunku pracy-  rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie w trybie 
natychmiastowym 

3 

5.Rodzaje i zakres odszkodowań za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę 3 

 

6. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących  prawa pracy 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład odbywa się z zastosowanie zarówno zastosowaniem prezentacji multimedialnej , jak  też dokonywana jest analiza 
tekstów aktów  prawnych, również  ograniczonym zakresie - dyskusja dotycząca rozwiązywania prostych kazusów 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć 50 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  

1. T. Liszcz, Prawo pracy. Zarys wykładu. Lublin 2010 
Pozycje zalecane: 

1.W.Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2011 
2.Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010 
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Prawo pracy – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Prawo pracy 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarcz ego i Ubezpiecze ń 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr sem. 1/1 
Rodzaj studiów II stopie ń, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12     
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Iwona Szymczak ; iwona.szymczak@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studenta z instytucjami działaj ącymi na  rynku pracy, podstawowymi źródłami prawa dotycz ącymi  
zawierania umów o prac ę , ich wypowiadania, jak równie ż zakresem ochrony pracownika przed bezprawnym 
rozwi ązaniem umowy. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiadomo ści nabyte na przedmiocie: Elementy prawa (I rok stud iów  stopnia, I sem I) 
Informacje o systemie źródeł prawa, znajomo ść podstawowych poj ęć z teorii prawa jak norma prawna, przepis, 
charakter norm prawnych, wykładni i stosowania praw a. 
 Efekty kształcenia    

4. Efekty w zakresie wiedzy: Student zna instytucje r ynku pracy oraz zakres ich kompetencji. Ponadto 
posiada znajomo ść rodzajów umów wyst ępujących na rynku pracy oraz skutków prawnych zwi ązanych z 
ich zawarciem. Ponadto znajomo ść ogólnych zasad rozwi ązywania umów o prac ę. 

5. Efekty umiej ętności; umiej ętność sporz ądzenia prostego pisma procesowego dotycz ącego dochodzenia 
roszcze ń za niezgodne z prawem rozwi ązanie umowy o prac ę. 

6. Efekty kompetencji emocjonalnych: student mo że  analizowa ć trafno ść rozwi ązań przyj ętych w 
poszczególnych aktach prawnych dotycz ących prawa pracy , wykazuje skrupulatno ść w zapoznawaniu 
się z treścią umów o prac ę,  poddaje  je starannej  analizie w celu ustalenia  płyn ących z nich 
konsekwencji prawnych 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Żródła prawa pracy-oraz treść umowy o pracę 2 
2. Rodzaje umów o pracę – analiza porównawcza 1 
3. Instytucje rynku pracy – agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej 2 
4.Tryby ustania stosunku pracy-  rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie w trybie 
natychmiastowym 

2 

5.Rodzaje i zakres odszkodowań za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę 2 
6. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących  prawa pracy 2 

 

7.zaliczenie –test wielokrotnego wyboru 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład odbywa się z zastosowanie zarówno zastosowaniem prezentacji multimedialnej , jak  też dokonywana jest analiza 
tekstów aktów  prawnych, również  ograniczonym zakresie - dyskusja dotycząca rozwiązywania prostych kazusów 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do zajęć 63 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  

2. T. Liszcz, Prawo pracy. Zarys wykładu. Lublin 2010 
Pozycje zalecane: 

1.W.Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2011 
2.Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010 
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Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: 
 Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym 

Kod przedmiotu:  
    

Jednostka organizacyjna US: 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie    

Rok / Semestr  I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów studia stacjonarne drugiego stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com, Zuzanna Kłos zuzanna.klos@gazeta.pl  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z problematyk ą podejmowania racjonalnych decyzji sferze logistyki  i transportu w oparciu 
o rachunek mikro i makro ekonomiczny 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza na temat ogólnych prawidłowo ści ekonomicznych (np. "efekt skali"), znajomo ść podstawowych kategorii 
ekonomicznych, podział kosztów na stałe i zmienne, pośrednie i bezpo średnie 
 Efekty kształcenia    
Wiedza:  student rozumie funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych, zna prawidłowości ekonomiczne, rozumie jakie 
mogą być skutki podejmowania określonych decyzji dla efektywności ekonomicznej, potrafi zidentyfikować powiązania 
procesów gospodarczych 
Umiej ętności:  przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznych, na podstawie których można ocenić opłacalność stosowania 
określonych rozwiązań w łańcuchach logistycznych. 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów w skali przedsiębiorstwa i kraju, dostrzeganie społecznych 
skutków funkcjonowania łańcuchów logistycznych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do problematyki rachunku ekonomicznego 2 
2. Czynniki efektywności transportu 2 
3. Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym 2 
4. Łańcuchy transportowe 2 
5. Analiza opłacalności łańcucha intermodalnego 2 
6. Rachunek makroekonomiczny w transporcie 2 

 

7. Rachunek ekonomiczny w łańcuchu dostaw 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Koszty w transporcie i logistyce – przykłady i wprowadzenie 2 
2. Koszty działalności transportowo-logistycznej - zadania 2 
3. Optymalny wybór sposobu transportu 2 
4. Transport w łańcuchu logistycznym – studia przypadków 2 
5. Koszty transportu przy wykorzystaniu poszczególnych gałęzi transportu 2 
6. Obliczanie kosztów fizycznej dystrybucji 2 
7. Rachunek ekonomiczny w transporcie intermodalnym - zadania 3 

 

- 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusja 
Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, studia przypadków, rozwiązywanie 
zadań 
Forma i warunki zaliczenia 
Wykłady: egzamin ustny 
Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów (teoria + rozwiązanie zadań) oraz aktywności na 
ćwiczeniach 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 95 
SUMA 125 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. TADEUSZ CISOWSKI, JÓZEF STOKŁOSA: LOGISTYKA TRANSPORTOWA W PRZYKŁADACH I ZADANIACH, 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI LUBLIN 

2. RADOSŁAW KACPERCZYK: TRANSPORT I SPEDYCJA CZĘŚĆ 1, TRANSPORT TECHNIK LOGISTYK 
PODRĘCZNIK, DIFIN 

3. MACIEJ STAJNIAK, MARCIN HAJDUL, MARCIN FOLTYŃSKI, AGNIESZKA KRUPA: TRANSPORT I 
SPEDYCJA PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK WYD.2 , INSTYTUT 
LOGISTYKI 
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Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
 Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym 

Kod przedmiotu:  
    

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr  I rok, 1 semestr 
Rodzaj studiów: II stopnia, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z problematyk ą podejmowania racjonalnych decyzji sferze logistyki  i transportu w oparciu 
o rachunek mikro i makro ekonomiczny 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Wiedza na temat ogólnych prawidłowo ści ekonomicznych (np. "efekt skali"), znajomo ść podstawowych kategorii 
ekonomicznych, podział kosztów na stałe i zmienne, pośrednie i bezpo średnie 
 Efekty kształcenia   
Wiedza:  student rozumie funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych, zna prawidłowości ekonomiczne, rozumie jakie 
mogą być skutki podejmowania określonych decyzji dla efektywności ekonomicznej, potrafi zidentyfikować powiązania 
procesów gospodarczych 
Umiej ętności:  przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznych, na podstawie których można ocenić opłacalność stosowania 
określonych rozwiązań w łańcuchach logistycznych. 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów w skali przedsiębiorstwa i kraju, dostrzeganie społecznych 
skutków funkcjonowania łańcuchów logistycznych 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do problematyki rachunku ekonomicznego 2 
2. Czynniki efektywności transportu 2 
3. Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym 2 
4. Łańcuchy transportowe 2 
5. Analiza opłacalności łańcucha intermodalnego 2 

 

6. Rachunek makroekonomiczny w transporcie 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do problematyki rachunku ekonomicznego 2 
2. Czynniki efektywności transportu 2 
3. Rachunek ekonomiczny w łańcuchu logistycznym 2 
4. Łańcuchy transportowe 2 
5. Analiza opłacalności łańcucha intermodalnego 2 
6. Rachunek makroekonomiczny w transporcie 2 

 

- 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusja 
Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków, rozwiązywanie 
zadań 
Forma i warunki zaliczenia 
Wykłady: egzamin ustny 
Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów (teoria + rozwiązanie zadań) oraz aktywności na 
ćwiczeniach 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć 60 
Samodzielna praca (studiowanie materiałów do zajęć, 
rozwiązywanie zadań) 

41 

SUMA 125 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

1. TADEUSZ CISOWSKI, JÓZEF STOKŁOSA: LOGISTYKA TRANSPORTOWA W PRZYKŁADACH I ZADANIACH, 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI LUBLIN 

2. RADOSŁAW KACPERCZYK: TRANSPORT I SPEDYCJA CZĘŚĆ 1, TRANSPORT TECHNIK LOGISTYK 
PODRĘCZNIK, DIFIN 

3. MACIEJ STAJNIAK, MARCIN HAJDUL, MARCIN FOLTYŃSKI, AGNIESZKA KRUPA: TRANSPORT I 
SPEDYCJA PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK WYD.2 , INSTYTUT 
LOGISTYKI 
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Semestr II  

Zarządzanie strategiczne –stacjonarne i niestacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie strategiczne 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów stacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Adam Kowalczyk, adam.kowalczyk@wzieu.pl  
Małgorzata Smolska, malgorzata.smolska@wzieu.pl    
 
Cel przedmiotu  
Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego; rozumienie metod 
analizy strategicznej i planowania strategicznego; stosowanie metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do 
rozwiązania problemów zarządzania.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość problematyki makro i mikroekonomii, wiedzy z zakresu nauki o przedsiębiorstwie, organizacji i zarządzania, 
marketingu, analizy finansowej. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student nazywa i definiuje pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego; w zakresie umiejętności 
wyciąga wnioski z przedstawionych tekstów, porównuje metody analizy strategicznej i potrafi je zastosować w praktyce, 
konstruuje strategię dla przedsiębiorstwa; w zakresie kompetencji społecznych pracuje samodzielnie, ale angażuje się też 
w pracę w zespole. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zarządzanie strategiczne – tło ekonomiczne. 1 
2. Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania  2 
3. Strategia przedsiębiorstwa jako system  2 
4. Podmiotowe ujęcie strategii – kluczowe wybory strategiczne  2 
5. Strategiczna identyfikacja przedsiębiorstwa  2 
6. Implementacja strategii  2 

 

7. Zarządzanie zmianą, rozwój organizacyjny, Business Reengeeniering  2 
 8. Kontrola strategiczna 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego 2 
2. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego 2 
3. Analiza makrootoczenia 2 
4. Analiza otoczenia konkurencyjnego: metody analiz mikrootoczenia: analiza " pięciu sił" M. 
E. Portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa 
doświadczenia, praktyczne przygotowanie: analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej 
atrakcyjności sektora, mapy grup strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy 
scenariuszy stanów mikrootoczenia 

2 

5. Analiza potencjału strategicznego organizacji 2 
6. SWOT jako kompleksowa metoda analizy strategicznej 2 

 

7. Strategiczna Karta Wyników 2 
 8. Menedżer w procesie formułowanie strategii 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie na ćwiczeniach w oparciu o kolokwium w formie pisemnej oraz projekt przygotowany przez studenta, egzamin 
w formie pisemnej na podstawie treści przedstawianych na wykładach oraz wybranej literatury. 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15/15 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 60 
Przygotowanie projektu na zajęcia 60 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu pod red. M. Moszkowicza, PWE, Warszawa 2005 
2. Stabryła A., „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy”, PWN, Warszawa 2002 
3. Zelek A., „Zarządzanie strategiczne – diagnozy, decyzje, strategie”. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
Szczecin 2000 
4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa 2000 
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Badania operacyjne i teoria optymalizacji – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Badania operacyjne i teoria optymalizacji 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Metod Ilo ściowych 

Kierunek LOGISTYKA 
Specjalno ść wszystkie 

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów II stopnia 
stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15  15   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr R.Czy życki Rafal.Czyzycki@wzieu.pl ; dr M.Hundert Marcin.Hundert@wzieu.pl ; dr R.Klóska 
Rafal.Kloska@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z matematycznymi metodami opty malizacji procesów logistycznych 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy z zakresu rozwiązywania układów równań liniowych;elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania 
statystycznego 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny teorii optymalizacji,  oraz potrafi wskazać podstawowe 
problemy podejmowania decyzji 
W zakresie umiej ętności student potrafi samodzielnie tworzyć proste modele opisujące  problemy decyzyjne oraz wybrać 
i wykorzystać odpowiednie metody do ich rozwiązania 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student zachowuje ostrożność i krytycyzm co do otrzymanych matematycznych 
rozwiązań określonych problemów decyzyjnych i ich praktycznego zastosowania w życiu gospodarczym 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego 3 
2. Zadanie programowania matematycznego 3 
3. Zadania programowania dynamicznego. 3 
4. Teoria optymalizacji 3 

 

5. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewności i niepełnej informacji 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Algorytm simpleks  5 
2. Algorytm transportowy 5 

 

3. Symulacja komputerowa 5 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie komputerowe 
Egzamin pisemny 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 50 
Przygotowanie się do zajęć 45 
SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych 
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, pod red. K. Kukuły 
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Rachunek kosztów działań logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Rachunek kosztów działań logistycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej 
dla potrzeb rachunku kosztów działań logistycznych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw rachunkowości. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów działań logistycznych, rozumie i potrafi 
wskazać zastosowanie informacji pochodzących z systemu rachunkowości finansowej i zarządczej w realizacji działań 
logistycznych w przedsiębiorstwie. W zakresie umiejętności student potrafi obliczać, analizować i oceniać koszty 
funkcjonowania logistyki, klasyfikować nośniki kosztów w systemach logistycznych, oceniać funkcjonowanie rachunku 
kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, oceniać zasady kalkulacji kosztów w systemach logistycznych. W zakresie 
kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie 
użytecznych informacji pochodzących z systemu rachunkowości.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Koszty logistyczne 2 
2. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów logistycznych 2 
3. Koszty stałe i koszty zmienne w logistyce 2 
4. Koszty ubezpieczenia, koszty świadczenia usług, koszty przepływu informacji 2 
5. Rachunkowość finansowa i analiza finansowa dla potrzeb logistyki 2 
6. Rachunkowość zarządcza dla potrzeb logistyki 3 

 

7. Budżetowanie i kontrola w logistyce 2 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Klasyfikacja kosztów logistyki 2 
2. Układy kosztów dla potrzeb logistyki 2 
3. Wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych w logistyce 2 
4. Koszty ubezpieczenia, koszty świadczenia usług, koszty przepływu informacji 2 
5. Rejestracja kosztów logistyki w ramach rachunkowości 2 
6. Wskaźniki ekonomiczne w zakresie kosztów logistyki 2 
7. Sprawdzian I (obejmuje tematy 1-6) 2 
8. Procesy, działania i czynności logistyczne 2 
9. Koszty logistyki a rachunek kosztów działań 5 
10. Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej w logistyce 4 
11. Budżetowanie i kontrola w logistyce  3 

 

12. Sprawdzian II (obejmuje tematy 8-11) 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są dwa sprawdziany (zadania do rozwiązania) 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem   45 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury    15 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 

5. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2011 
6. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, 

Wrocław 2010 
 
Literatura uzupełniająca: 

7. Chabetek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2001 

8. Kaplan R. S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000 
9. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 
10. Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2010 
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Rachunek kosztów działań logistycznych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Rachunek kosztów działań logistycznych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie  

Rok / Semestr: I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 21    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej 
dla potrzeb rachunku kosztów działań logistycznych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość podstaw rachunkowości. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów działań logistycznych, rozumie i potrafi 
wskazać zastosowanie informacji pochodzących z systemu rachunkowości finansowej i zarządczej w realizacji działań 
logistycznych w przedsiębiorstwie. W zakresie umiejętności student potrafi obliczać, analizować i oceniać koszty 
funkcjonowania logistyki, klasyfikować nośniki kosztów w systemach logistycznych, oceniać funkcjonowanie rachunku 
kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, oceniać zasady kalkulacji kosztów w systemach logistycznych. W zakresie 
kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie 
użytecznych informacji pochodzących z systemu rachunkowości.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Koszty logistyczne 2 
2. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów logistycznych 2 
3. Koszty stałe i koszty zmienne w logistyce 1 
4. Koszty ubezpieczenia, koszty świadczenia usług, koszty przepływu informacji 1 
5. Rachunkowość finansowa i analiza finansowa dla potrzeb logistyki 2 
6. Rachunkowość zarządcza dla potrzeb logistyki 2 

 

7. Budżetowanie i kontrola w logistyce 2 
Suma  12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Klasyfikacja kosztów logistyki 2 
2. Układy kosztów dla potrzeb logistyki 1 
3. Wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych w logistyce 2 
4. Koszty ubezpieczenia, koszty świadczenia usług, koszty przepływu informacji 2 
5. Rejestracja kosztów logistyki w ramach rachunkowości 1 
6. Wskaźniki ekonomiczne w zakresie kosztów logistyki 1 
7. Procesy, działania i czynności logistyczne 2 
8. Koszty logistyki a rachunek kosztów działań 3 
9. Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej w logistyce 2 
10. Budżetowanie i kontrola w logistyce  2 

 

11. Sprawdzian  3 
Suma - 21 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian  (zadania do rozwiązania) 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
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aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem   33 
Przygotowanie się do zajęć 27 
Studiowanie literatury    30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 

7. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2011 
8. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, 

Wrocław 2010 
 
Literatura uzupełniająca: 

11. Chabetek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2001 

12. Kaplan R. S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000 
13. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 
14. Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2010 
 



 380 

Projektowanie systemów i procesów logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów i procesów 
logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr  drugi/czwarty 
Rodzaj studiów: II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
mgr Andrzej Rzeczycki (Andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z metodami, technikami i narz ędziami projektowania 
systemów i procesów logistycznych.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki i zarz ądzania ła ńcuchami dostaw. Podstawowa wiedza z zakresu 
statystyki i ekonometrii. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student poprawnie identyfikuje i wyja śnia problemy, wymienia i charakteryzuje determinant y, 
oraz potrafi formułowa ć wnioski.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje, zaproponowa ć alternatywy rozwi ązań 
różnych problemów, formułowa ć kryteria wyboru najlepszego rozwi ązania/projektu, argumentowa ć wybór. Potrafi 
równie ż projektowa ć systemy i procesy logistyczne, jak te ż analizowa ć ich funkcjonowanie. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć, pracowa ć w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcia systemu i procesów logistycznych – systematyka wiedzy 2 
2. Metodologia projektowania systemów i procesów logistycznych. Modelowanie  2 
3. Potencjał kreatywny i innowacyjny w projektowaniu i analizowaniu systemów i procesów 
logistycznych 

2 

3. Narzędzia projektowania i analizowania systemów i procesów logistycznych 8 

 

4. Najczęstsze błędy w projektowaniu i analizowaniu systemów i procesów logistycznych 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przedstawienie zasad prezentacji na temat projektowania i analizowania systemów i 
procesów logistycznych w oparciu o przykładową prezentację 

2 

2. Charakterystyka i systematyka narzędzi projektowych stosowanych w projektowaniu i 
analizowaniu systemów i procesów logistycznych - warsztaty 

6 

 

3. Analiza przypadków w prezentacjach PP 22 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna - analiza przypadków, dyskusja, zajęcia warsztatowe. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Ćwiczenia - Przygotowanie prezentacji PP. 
Egzamin – przygotowanie autorskiego projektu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Praca w czytelni, Praca na platformie moodle 25 
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Przygotowanie prezentacji 30 
Przygotowanie projektu egzaminacyjnego 50 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harisson A., Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
2. Łupicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004. 
3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
4. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
5. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Projektowanie systemów i procesów logistycznych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów i procesów 
logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr  drugi/czwarty 
Rodzaj studiów: II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 24 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
mgr Andrzej Rzeczycki (Andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z metodami, technikami i narz ędziami projektowania 
systemów i procesów logistycznych.  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki i zarz ądzania ła ńcuchami dostaw. Podstawowa wiedza z zakresu 
statystyki i ekonometrii. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student poprawnie identyfikuje i wyja śnia problemy, wymienia i charakteryzuje determinant y, 
oraz potrafi formułowa ć wnioski.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje, zaproponowa ć alternatywy rozwi ązań 
różnych problemów, formułowa ć kryteria wyboru najlepszego rozwi ązania/projektu, argumentowa ć wybór. Potrafi 
równie ż projektowa ć systemy i procesy logistyczne, jak te ż analizowa ć ich funkcjonowanie. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć, pracowa ć w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcia systemu i procesów logistycznych – systematyka wiedzy 2 
2. Metodologia projektowania systemów i procesów logistycznych. Modelowanie  2 
3. Potencjał kreatywny i innowacyjny w projektowaniu i analizowaniu systemów i procesów 
logistycznych 

2 

3. Narzędzia projektowania i analizowania systemów i procesów logistycznych 5 

 

4. Najczęstsze błędy w projektowaniu i analizowaniu systemów i procesów logistycznych 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przedstawienie zasad prezentacji na temat projektowania i analizowania systemów i 
procesów logistycznych w oparciu o przykładową prezentację 

2 

2. Charakterystyka i systematyka narzędzi projektowych stosowanych w projektowaniu i 
analizowaniu systemów i procesów logistycznych - warsztaty 

4 

 

3. Analiza przypadków w prezentacjach PP 18 
Suma - 24 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna - analiza przypadków, dyskusja, zajęcia warsztatowe. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Ćwiczenia - Przygotowanie prezentacji PP. 
Egzamin – przygotowanie autorskiego projektu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
Praca w czytelni, Praca na platformie moodle 30 
Przygotowanie prezentacji 34 
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Przygotowanie projektu egzaminacyjnego 50 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harisson A., Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
2. Łupicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004. 
3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
4. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
5. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Informatyka w logistyce – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Informatyka w logistyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzanie i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Wszystkie 

Rok / Semestr I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów studia II stopnia, 
Studia stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek (tomasz.noreki@wzieu.pl), 
Dr Adam Stecyk (stedam@wzieu.pl), 
Mgr in ż. Marcin Chojnowski (marcin.chojnowski@wzieu.pl), 
Mgr Szymon Owsianowski (szymon.owsianowski@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Cele przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów wykorzystania systemów informatycznych w logistyce oraz korzyści 
wynikających z wykorzystania systemów informatycznych w logistyce. 
Praktyczna prezentacja popularnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w logistyce: systemy klasy ERP 
Przygotowanie studentów do posługiwania się informatycznymi systemami klasy ERP wykorzystywanymi w obszarze 
logistyki. 
Omówienie  przewidywanych kierunków rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw informatyki. Umiejętność posługiwaniem się pakietem Microsoft Office oraz systemem 
operacyjnym Microsoft Windows. Znajomość podstaw logistyki.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
wykorzystywanych w logistyce: definicji, rodzaju systemów i ich elementów. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych dedykowanych dla 
przedsiębiorstw logistycznych  oraz umiejętność adaptacji do nowych, nieznanych mu systemów. Student potrafi również 
samodzielnie dobrać system informatyczny na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na temat 
poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi także świadomie 
dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do modułów logistycznych systemów ER P (na podstawie SAP i 
Microsoft Dynamics) 

2 

2. Architektura i nawigacja w systemach ERP ( na pods tawie SAP ). Menu, logowanie.  
Umiejscowienie modułów logistycznych w systemach. P owi ązania mi ędzy modułami 

2 

3. Definiowanie firm i ich struktur w systemie ERP. F irma, zakład, skład, magazyn. Dział 
zbytu, dział zaopatrzenia. Powi ązania poszczególnych struktur i zarz ądzanie nimi. 

6 

4. Gospodarki zapasami – zarz ądzanie logistyk ą ( na podstawie SAP ). Indeksy, 
dostawcy. Zarz ądzanie zamówieniami, ofertowanie, kontrola cen, gos podarka 
magazynowa. Zarz ądzanie zapotrzebowaniem. 

5 

5. Sprzeda ży i dystrybucji ( na podstawie SAP ). Definiowanie i zarządzanie klientami. 
Obsługa zlece ń sprzeda ży, okre ślanie cen, fakturowanie. Transport, optymalizacja 
zagadnie ń transportowych. 

5 

6. Produkcja ( na podstawie SAP ). Specyfikacje materia łowe, marszruty, stanowiska 
robocze. Definiowanie i zarz ądzanie zleceniami produkcyjnymi,  podstawy 
harmonogramowania produkcji, planowanie potrzeb mat eriałowych. 

4 

7 Produkcji i moduł gospodarki zapasami – MRP ( na po dstawie SAP ). P ętla MRP. 
Definicja i zarz ądzanie p ętlą MRP opart ą o konsumpcj ę i o prognoz ę. 

4 

 

8 Procesy cało ściowe w logistyce:  ORDER TO CASH and PROCURE TO PAY ( n a 
podstawie SAP ) 

2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem systemów klasy ERP 
Prezentacje multimedialne związane z omawianymi systemami. 
Prezentacje  i praktyczna obsługa omawianych systemów informatycznych.  
Case study wybranych rozwiązań w obszarze wykorzystania Informatyki w logistyce. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów które mają formę zaliczenie pisemnego ( test pytaniami/zadaniami 
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otwartymi) oraz wykonie pracy praktycznej ( związanej z obsługa systemów informatycznych klasy ERP w obszarze 
logistyki ). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 30 
Przygotowanie się do zajęć  
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• J. Majewski, Informatyka w logistyce, Instytut Wied zy i Magazynowania, Pozna ń, 2008 
• R. Kozłowski, Nowoczesne rozwi ązania w logistyce, Wolters Kluwers Polska, Warszawa,  2009 
• K. Rutkowski, Logistyka on-line, Zarz ądzanie ła ńćuchem dostaw w dobie gospdoarki elektronicznej, PWE, 

Warszawa, 2002 
• M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use tod ay's advanced business systems, H&M Books, 

2007 
• N. Muir, I. Kimbell, Discover SAP, Galileo Press Gmbh,  2009 
• L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Micr osoft Dynamics AX 2009, Microsoft Press, 

Washington, 2009 
• Dokumentacja oprogramowania SAP 
• Dokumentacja oprogramowania Micorosoft Dynamics 
• Dokumentacja oprogramowania Comarch XL 
• Bran żowe portale informacyjne: www.erpreview.pl, www.erp -view.pl 
• www.logistyka.net  
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Informatyka w logistyce – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Informatyka w logistyce 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzanie i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Wszystkie 

Rok / Semestr I rok, 2 semestr 
Rodzaj studiów studia II stopnia, 
Studia stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek (tomasz.noreki@wzieu.pl), 
Dr Adam Stecyk (stedam@wzieu.pl), 
Mgr in ż. Marcin Chojnowski (marcin.chojnowski@wzieu.pl), 
Mgr Szymon Owsianowski (szymon.owsianowski@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Cele przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów wykorzystania systemów informatycznych w logistyce oraz korzyści 
wynikających z wykorzystania systemów informatycznych w logistyce. 
Praktyczna prezentacja popularnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w logistyce: systemy klasy ERP 
Przygotowanie studentów do posługiwania się informatycznymi systemami klasy ERP wykorzystywanymi w obszarze 
logistyki. 
Omówienie  przewidywanych kierunków rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw informatyki. Umiejętność posługiwaniem się pakietem Microsoft Office oraz systemem 
operacyjnym Microsoft Windows. Znajomość podstaw logistyki.  
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
wykorzystywanych w logistyce: definicji, rodzaju systemów i ich elementów. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych dedykowanych dla 
przedsiębiorstw logistycznych  oraz umiejętność adaptacji do nowych, nieznanych mu systemów. Student potrafi również 
samodzielnie dobrać system informatyczny na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na temat 
poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi także świadomie 
dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do modułów logistycznych systemów ER P (na podstawie SAP i 
Microsoft Dynamics) 

1 

2. Architektura i nawigacja w systemach ERP ( na pods tawie SAP ). Menu, logowanie.  
Umiejscowienie modułów logistycznych w systemach. P owi ązania mi ędzy modułami 

1 

3. Definiowanie firm i ich struktur w systemie ERP. F irma, zakład, skład, magazyn. Dział 
zbytu, dział zaopatrzenia. Powi ązania poszczególnych struktur i zarz ądzanie nimi. 

4 

4. Gospodarki zapasami – zarz ądzanie logistyk ą ( na podstawie SAP ). Indeksy, 
dostawcy. Zarz ądzanie zamówieniami, ofertowanie, kontrola cen, gos podarka 
magazynowa. Zarz ądzanie zapotrzebowaniem. 

3 

5. Sprzeda ży i dystrybucji ( na podstawie SAP ). Definiowanie i zarządzanie klientami. 
Obsługa zlece ń sprzeda ży, okre ślanie cen, fakturowanie. Transport, optymalizacja 
zagadnie ń transportowych. 

3 

6. Produkcja ( na podstawie SAP ). Specyfikacje materia łowe, marszruty, stanowiska 
robocze. Definiowanie i zarz ądzanie zleceniami produkcyjnymi,  podstawy 
harmonogramowania produkcji, planowanie potrzeb mat eriałowych. 

2 

7 Produkcji i moduł gospodarki zapasami – MRP ( na po dstawie SAP ). P ętla MRP. 
Definicja i zarz ądzanie p ętlą MRP opart ą o konsumpcj ę i o prognoz ę. 

2 

 

8 Procesy cało ściowe w logistyce:  ORDER TO CASH and PROCURE TO PAY ( n a 
podstawie SAP ) 

2 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem systemów klasy ERP 
Prezentacje multimedialne związane z omawianymi systemami. 
Prezentacje  i praktyczna obsługa omawianych systemów informatycznych.  
Case study wybranych rozwiązań w obszarze wykorzystania Informatyki w logistyce. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów które mają formę zaliczenie pisemnego ( test pytaniami/zadaniami 
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otwartymi) oraz wykonie pracy praktycznej ( związanej z obsługa systemów informatycznych klasy ERP w obszarze 
logistyki ). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 30 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• J. Majewski, Informatyka w logistyce, Instytut Wied zy i Magazynowania, Pozna ń, 2008 
• R. Kozłowski, Nowoczesne rozwi ązania w logistyce, Wolters Kluwers Polska, Warszawa,  2009 
• K. Rutkowski, Logistyka on-line, Zarz ądzanie ła ńćuchem dostaw w dobie gospdoarki elektronicznej, PWE, 

Warszawa, 2002 
• M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use tod ay's advanced business systems, H&M Books, 

2007 
• N. Muir, I. Kimbell, Discover SAP, Galileo Press Gmbh,  2009 
• L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Micr osoft Dynamics AX 2009, Microsoft Press, 

Washington, 2009 
• Dokumentacja oprogramowania SAP 
• Dokumentacja oprogramowania Micorosoft Dynamics 
• Dokumentacja oprogramowania Comarch XL 
• Bran żowe portale informacyjne: www.erpreview.pl, www.erp -view.pl 
• www.logistyka.net  
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Logistyka międzynarodowa – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyka mi ędzynarodowa 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie  

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest ukazanie istoty i roli procesów logistycznych w ramach powiązań 
międzynarodowych. Szczególnego znaczenia nabierają procesy transnarodowe, i powiązania globalnych łańcuchów 
dostaw, a także rola i funkcjonowanie międzynarodowej infrastruktury logistycznej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
znajomość zagadnień z logistyki 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z logistyką międzynarodową, charakteryzuje 
międzynarodowe działania logistyczne, scharakteryzuje działalność przedsiębiorstw i organizacji międzynarodowych 
mających znaczenie dla logistyki, opisuje globalny łańcuch dostaw. 
 W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby 
przykładowego przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w 
przedsiębiorstwach. Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i 
ocenia przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia przedsiębiorstwa jako systemy logistyczne.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i rola logistyki międzynarodowej 2 
2. Międzynarodowe systemy logistyczne 2 
3. Ocena logistycznych kompetencji państw i regionów 3 
4. Rola logistyki ze względu na formy aktywności na rynkach zagranicznych 2 
5. Logistyka w międzynarodowych strategiach przedsiębiorstw 2 
6. Organizacja logistyki w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie 2 
7. Przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych 1 

 

8. Międzynarodowe projekty logistyczne 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Podstawowe definicje z zakresu logistyki międzynarodowej oraz warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym 

4 

2. Analiza procesów przedsiębiorstw w warunkach międzynarodowych 2 
3. Charakterystyka operacji logistycznych realizowanych w warunkach międzynarodowych 5 
4. Charakterystyka działalności i funkcji przedsiębiorstw oraz instytucji wpływających na 
międzynarodowe operacje logistyczne 

5 

5. Strategie i koszty w logistyce międzynarodowej 2 
6. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w logistyce międzynarodowej 2 
7. Charakterystyka infrastruktury na poziomie międzynarodowym 2 
8. Charakterystyka usług oferowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa logistyczne 2 
9. Analiza logistycznych systemów międzynarodowych 2 

 

10. Analiza przypadków globalnych łańcuchów dostaw 4 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
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ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Praca  w czytelni, Praca na platformie moodle 20 
SUMA 65 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa. PWE, Warszawa 2004 
2. E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 

2005. 
3. E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, NWSK, Łódź 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 
2. Współczesne kierunki rozwoju logistyki, red. E. Gołembska, PWE, Warszawa 2006 
3. S. Owczarski, Tendencje rozwojowe logistyki, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006 
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Logistyka międzynarodowa – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Logistyka mi ędzynarodowa 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść wszystkie  

Rok / Semestr I/2 
Rodzaj studiów II stopie ń, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 21    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest ukazanie istoty i roli procesów logistycznych w ramach powiązań 
międzynarodowych. Szczególnego znaczenia nabierają procesy transnarodowe, i powiązania globalnych łańcuchów 
dostaw, a także rola i funkcjonowanie międzynarodowej infrastruktury logistycznej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
znajomość zagadnień z logistyki 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z logistyką międzynarodową, charakteryzuje 
międzynarodowe działania logistyczne, scharakteryzuje działalność przedsiębiorstw i organizacji międzynarodowych 
mających znaczenie dla logistyki, opisuje globalny łańcuch dostaw. 
 W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby 
przykładowego przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w 
przedsiębiorstwach. Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i 
ocenia przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia przedsiębiorstwa jako systemy logistyczne.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i rola logistyki międzynarodowej 1 
2. Międzynarodowe systemy logistyczne 1 
3. Ocena logistycznych kompetencji państw i regionów 2 
4. Rola logistyki ze względu na formy aktywności na rynkach zagranicznych 2 
5. Logistyka w międzynarodowych strategiach przedsiębiorstw 2 
6. Organizacja logistyki w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie 2 

 

7. Przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych 1 
 8. Międzynarodowe projekty logistyczne 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.  Podstawowe definicje z zakresu logistyki międzynarodowej oraz warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;  Analiza procesów przedsiębiorstw w 
warunkach międzynarodowych 

4 

2. Charakterystyka operacji logistycznych realizowanych w warunkach międzynarodowych 4 
3. Strategie i koszty w logistyce międzynarodowej, Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w 
logistyce międzynarodowej 

3 

4. Charakterystyka działalności i funkcji przedsiębiorstw oraz instytucji wpływających na 
międzynarodowe operacje logistyczne 

3 

5. Charakterystyka infrastruktury na poziomie międzynarodowym; . Charakterystyka usług 
oferowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa logistyczne;  Analiza logistycznych 
systemów międzynarodowych 

3 

6. Analiza przypadków globalnych łańcuchów dostaw 4 

 

  
Suma - 21 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 
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Forma i warunki zaliczenia  
ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 33 
Praca  w czytelni, Praca na platformie moodle 25 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

4. E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa. PWE, Warszawa 2004 
5. E. Gołembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 

2005. 
6. E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, NWSK, Łódź 2007. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
4. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 
5. Współczesne kierunki rozwoju logistyki, red. E. Gołembska, PWE, Warszawa 2006 
6. S. Owczarski, Tendencje rozwojowe logistyki, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006 
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Semestr III  

Marketing usług logistycznych – stacjonarne i niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Marketing Usług Logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka II 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów: II stopnia, stacjonarne, 
niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z marketingowym myśleniem i działaniem w usługach logistycznych. Rozumienie przez studentów 
procesów marketingowych zachodzących w przedsiębiorstwach logistycznych oraz na rynku usług logistycznych. Ważnym 
efektem przedmiotu jest zrozumienie przez słuchaczy w jaki sposób dostosowywać narzędzia i techniki marketingowe do 
potrzeb rynku usług logistycznych 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu adekwatne do rynku usług logistycznych, 
rozpoznaje sytuacje marketingowe w przedsiębiorstwach logistycznych, potrafi przedstawić proces marketingu w 
przedsiębiorstwie logistycznym, rozumie przyczyny zachowań rynkowych konsumentów usług logistycznych, rozróżnia 
zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty marketingowe dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa logistycznego, identyfikuje segmenty docelowe do wybranego przedsiębiorstwa 
logistycznego i  dostosowuje do nich rozwiązania marketingowe, bada i ocenia marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 
logistycznego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań 
marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawy marketingowego myślenia i działania w logistyce; dostosowanie ogólnej teorii 
marketingu do rynku usług logistycznych.  

2 

2. Rynek usług logistycznych z marketingowego punktu widzenia. 2 
3.Zachowania konsumentów usług logistycznych. Segmentacja rynku usług logistycznych 2 
4. Produkt logistyczny z marketingowego punktu widzenia 2 
5. Zarządzanie ceną w logistyce 2 
6. Polityka dystrybucji usług logistycznych, dotarcie do klienta, kontakt z klientem, 
utrzymywanie relacji 

2 

7. Polityka promocji usług logistycznych 2 

 

8. Europejska Polityka Transportowa (Biała Księga) a marketing usług logistycznych 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Istota usług. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na 
wybranych przykładach przedsiębiorstw logistycznych.  Dobór instrumentów marketingowych.  

2 

2. Analiza otoczenia i rynku wybranego przedsiębiorstwa logistycznego. Ocena istotności 
znalezionych elementów i ich wpływu na przedsiębiorstwo. Wybór odpowiednich działań 
marketingowych dostosowanych do otoczenia rynkowego. Praca w grupach na wybranych 
przykładach. 

2 

3. Kryteria segmentacji rynku usług logistycznych. Segmentacja rynku usług logistycznych. 
Kryteria wyboru segmentów docelowych. Dostosowanie działań do wybranych segmentów. 

2 

4. Utrzymywanie relacji  z klientem usług logistycznych. Rozpoznawanie i przewidywanie 
zachowań rynkowych. Dobór narzędzi utrzymania klienta – praca na wybranych przykładach. 

2 

 

5. Analiza struktury warstwowej produktu logistycznego. Znaczenie marki usługodawcy. 2 
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Kształtowanie asortymentu produktów logistycznych. Rozpoznawanie faz w cyklu życia 
produktu logistycznego 
6 .Analiza ceny i dystrybucji jako instrumentów marketingowych dla przedsiębiorstwa 
logistycznego.  

2 

7. Komunikacja marketingowa - sposoby docierania z ofertą do odbiorcy docelowego na rynku 
usług logistycznych 

3 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 45 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 45 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1.. Rosa G.: Usługi transportowe. Rynek - konkurencja - marketing. Wyd. Naukowe US, Szczecin 2007.   
 
Literatura uzupełniająca 
2. Rucińska D.: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych. Wyd. UG, Gdańsk 2001. 
3. Perenc J.: Podstawy marketingowego myślenia i działania w transporcie, 1995 Ph. Kotler: Marketing. XII edycja. Rebis, 
Poznan 2006. 
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Zarządzanie zasobami ludzkimi – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie zasobami ludzkimi 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok II Semestr III 
Rodzaj studiów stacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl   
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z realizacją procesu kadrowego w przedsiębiorstwie 
2. Przygotowanie studentów do samodzielnego spojrzenia na organizację przez pryzmat ludzi jako kluczowego zasobu 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość zagadnień z podstaw zarządzania oraz nauki o przedsiębiorstwie 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia i wyja śnia podstawowe poj ęcia z zakresu zarz ądzania zasobami ludzkimi, 
wymienia najwa żniejsze zasady ZZL; w zakresie umiej ętności analizuje problemy z zarz ądzania zasobami 
ludzkimi, procedury i metody ZZ; w zakresie kompete ncji społecznych rozwija  zdolno ści i umiej ętności w 
zakresie autoprezentacji, komunikacji, merytoryczne j dyskusji. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Polityka personalna organizacji - podstawowe pojęcia. Zasoby ludzkie jako kapitał 
organizacji. Ewolucja podejścia do funkcji personalnej. Współczesne modele zarządzania 
zasobami ludzkimi. Etapy procesu zarządzania personelem 

1 

2. Organizacja funkcji personalnej. Nowoczesny system kierowania kadrami. Projekt struktury 
pionu personalnego. Dokumentacja personalna 

2 

3. Planowanie i alokacja zasobów ludzkich. Istota i znaczenie planowania zasobów ludzkich. 
Diagnozowanie potrzeb kadrowych. Optymalizacja struktury zatrudnienia 

2 

4. Rekrutacja i dobór pracowników. Proces rekrutacji i doboru. Formy i cele rekrutacji. 
Zasadnicze dokumenty aplikacyjne, ich konstruowanie i analiza. Zwalnianie pracowników 

2 

5. Systemy i koncepcje wynagrodzeń. Rodzaje i funkcje wynagrodzeń oraz formy płacy. 
Wynagrodzenie sprawiedliwe, wynagrodzenie godziwe. Wynagrodzenia a koszty pracy 

2 

6. Motywowanie pracowników w toku pracy. Klasyczne i współczesne teorie motywacji. 
Czynniki i instrumenty kształtujące motywacje. Zasady konstruowania systemu 
motywacyjnego w organizacji 

2 

7. Doskonalenie i rozwój pracowników. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych. Metody i rola 
szkoleń. Korzyści wynikające z programów kształcenia i rozwoju 

1 

8. Ocena pracownicza. Istota i cele oceny pracowników. Rodzaje, zasady, kryteria i techniki 
oceny. Zagrożenia w procesie oceniania 

1 

9. Koncepcje efektywnego zarządzania. Przywództwo jako sposób kierowania personelem. 
Modele i style przywództwa 

1 

 

10. Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Zarys historii praw człowieka jako 
podstawowych form etycznych. Prawa pracownicze jako szczegółowe normy etyczne 

1 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi jako współczesnego podejścia do ludzi w 
organizacji 

1 

2. Strategia i polityka personalna w organizacji 1 
3. Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1 
4. Planowanie zatrudnienia. Czynniki wpływające na popyt i podaż personelu 2 
5. Rekrutacja oraz selekcja pracowników 2 
6. Wprowadzenie nowego pracownika do pracy 1 
7. Motywowanie pracowników 2 
8. Ocena efektywności pracowników. Cele, funkcje oraz rodzaje oceny pracowników.  2 

 

9. Rozwój zasobów ludzkich. Doskonalenie i szkolenie pracowników. Ocena sprawności 
kształcenia 

1 
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10. System awansów i kariery 1 
11. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi 1 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie w formie pisemnej na podstawie zagadnień i przykładów omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie 
pisemnej w oparciu o treści przedstawione na wykładzie i zalecaną literaturę. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15/15 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 120 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydwanictwo PWN, Warszawa 2006 
2. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006 
3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006 
4. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007 
5. Stoner J. A. F., Ch. Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Wydanie II, Warszawa 2001 
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Zarządzanie zasobami ludzkimi – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie zasobami ludzkimi 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Organizacji i Zarz ądzania 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść wszystkie 

Rok II Semestr III 
Rodzaj studiów niestacjonarne II stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Magda Sznabowicz, magda.sznabowicz@wzieu.pl   
Katarzyna Zioło, katarzyna.ziolo@wzieu.pl   
 
Cel przedmiotu  
1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z realizacją procesu kadrowego w przedsiębiorstwie 
2. Przygotowanie studentów do samodzielnego spojrzenia na organizację przez pryzmat ludzi jako kluczowego zasobu 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość zagadnień z podstaw zarządzania oraz nauki o przedsiębiorstwie 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student rozró żnia i wyja śnia podstawowe poj ęcia z zakresu zarz ądzania zasobami ludzkimi, 
wymienia najwa żniejsze zasady ZZL; w zakresie umiej ętności analizuje problemy z zarz ądzania zasobami 
ludzkimi, procedury i metody ZZ; w zakresie kompete ncji społecznych rozwija  zdolno ści i umiej ętności w 
zakresie autoprezentacji, komunikacji, merytoryczne j dyskusji. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Polityka personalna organizacji - podstawowe pojęcia. Zasoby ludzkie jako kapitał 
organizacji. Ewolucja podejścia do funkcji personalnej. Współczesne modele zarządzania 
zasobami ludzkimi. Etapy procesu zarządzania personelem 

1 

2. Organizacja funkcji personalnej. Nowoczesny system kierowania kadrami. Projekt struktury 
pionu personalnego. Dokumentacja personalna 

1 

3. Planowanie i alokacja zasobów ludzkich. Istota i znaczenie planowania zasobów ludzkich. 
Diagnozowanie potrzeb kadrowych. Optymalizacja struktury zatrudnienia 

1 

4. Rekrutacja i dobór pracowników. Proces rekrutacji i doboru. Formy i cele rekrutacji. 
Zasadnicze dokumenty aplikacyjne, ich konstruowanie i analiza. Zwalnianie pracowników 

2 

5. Systemy i koncepcje wynagrodzeń. Rodzaje i funkcje wynagrodzeń oraz formy płacy. 
Wynagrodzenie sprawiedliwe, wynagrodzenie godziwe. Wynagrodzenia a koszty pracy 

1 

6. Motywowanie pracowników w toku pracy. Klasyczne i współczesne teorie motywacji. 
Czynniki i instrumenty kształtujące motywacje. Zasady konstruowania systemu 
motywacyjnego w organizacji 

2 

7. Doskonalenie i rozwój pracowników. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych. Metody i rola 
szkoleń. Korzyści wynikające z programów kształcenia i rozwoju 

1 

8. Ocena pracownicza. Istota i cele oceny pracowników. Rodzaje, zasady, kryteria i techniki 
oceny. Zagrożenia w procesie oceniania 

1 

9. Koncepcje efektywnego zarządzania. Przywództwo jako sposób kierowania personelem. 
Modele i style przywództwa 

1 

 

10. Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Zarys historii praw człowieka jako 
podstawowych form etycznych. Prawa pracownicze jako szczegółowe normy etyczne 

1 

Suma - 12 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Pojęcia zarządzania zasobami ludzkimi jako współczesnego podejścia do ludzi w 
organizacji 

1 

2. Strategia i polityka personalna w organizacji 1 
3. Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1 
4. Planowanie zatrudnienia. Czynniki wpływające na popyt i podaż personelu 1 
5. Rekrutacja oraz selekcja pracowników 1 
6. Wprowadzenie nowego pracownika do pracy 1 
7. Motywowanie pracowników 2 
8. Ocena efektywności pracowników. Cele, funkcje oraz rodzaje oceny pracowników.  1 

 

9. Rozwój zasobów ludzkich. Doskonalenie i szkolenie pracowników. Ocena sprawności 
kształcenia 

1 
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10. System awansów i kariery 1 
11. Umiędzynarodowienie zarządzania zasobami ludzkimi 1 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, aktywność w grupach, 
współpraca, studia przypadków 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie w formie pisemnej na podstawie zagadnień i przykładów omawianych na ćwiczeniach, egzamin w formie 
pisemnej w oparciu o treści przedstawione na wykładzie i zalecaną literaturę. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12/12 
Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury 126 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydwanictwo PWN, Warszawa 2006 
2. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006 
3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006 
4. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007 
5. Stoner J. A. F., Ch. Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Wydanie II, Warszawa 2001 
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Transport lądowy w systemach logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: 
 Transport lądowy w systemach logistycznych 

Kod przedmiotu:  
    

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek  Logistyka 
Specjalno ść Systemy transportowe i logistyczne  

Rok / Semestr  II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów studia stacjonarne drugiego stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
 Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com, Zuzanna Kłos zuzanna.klos@gazeta.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami o rganizacji i zarz ądzania procesami transportu l ądowego 
oraz roli i miejsca transportu w procesach logistyc znych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza na temat podstaw logistyki i problemów trans portowych (ekonomicznych, organizacyjnych, 
technologicznych) 
 Efekty kształcenia    
Wiedza:  zrozumienie roli transportu w funkcjonowaniu systemów logistycznych w tym łańcuchów logistycznych i 
łańcuchów dostaw, wymagań stawianych sferze transportu w różnych systemach logistycznych i przy realizacji różnych 
strategii 
Umiej ętności:  rozwiązywanie problemów o charakterze logistycznym (organizacja, planowanie, szukanie optymalnych 
rozwiązań) w odniesieniu do transportu. 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Logistyka i system logistyczny 2 
2. Decyzje logistyczne związane z transportem 2 
3. Opakowania i jednostki transportowe 2 
4. Technika i technologie transportowe 2 
5. Transport intermodalny 2 
6. Strategie operatorów TSL 2 
7. Organizacja procesów transportowych 2 

 

8. Projektowanie systemów transportowych 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do tematu – znajomość podstawowych definicji 2 
2.Elementy konkurencji firmy transportowej na rynku 2 
3.Określenie czynników wpływających na poprawę efektywności w transporcie 2 
4.Realizacja zleceń, optymalne partie dostaw - zadania 2 
5.Funkcjonwanie systemu dystrybucji towarów – studia przypadków 2 
6.Analizy wskaźnikowe w transporcie - zadania 2 

 

7.Planowanie systemu przewozu drobnicy - zadania 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków 
Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, studia przypadków, rozwiązywanie zadań 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykłady: egzamin ustny 
Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów (teoria + rozwiązanie zadań) oraz aktywności na 
ćwiczeniach 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 115 
SUMA 37 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 150 
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Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
[1] Tarkowski Jerzy, Irestahl Bo, Lumsden Kenth, Transport – Logistyka, Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, 
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka, Poznań 1998. 
[2] Współczesne technologie transportowe, Pr. Zb. Pod red. Leszka Mintura, Politechnika Radomska, 2004. 
[3] Sikorski Piotr M., Zembrzycki Tomasz, Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Wyd. II rozszerzone, 
2006 
[4] Kordel Zdzisław, Transport w systemach logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 
[5] Dembińska – Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 
2003. 
[5] Logistyka dystrybucji, pr. zb. pod red. K. Rutkowskiego, Difin, Warszawa 2001. 
[6] Coyle John J., Bardi Edward J., Langley Jr. C. John: Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Wydanie 1 (2002). 
[7] Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej – Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie czwarte 
zmienione, Warszawa 2007 
[8] Milewska B., Milewski D., Just In Time, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2001 
[9] Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1999 
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Transport lądowy w systemach logistycznych – niestacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu:  
 Transport lądowy w systemach logistycznych 

Kod przedmiotu:  
    

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Systemów i Polityki Transportowej 
Kierunek  Logistyka 
Specjalno ść systemy transportowe i logistyczyczne   

Rok / Semestr  II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów studia stacjonarne drugiego stopnia 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dariusz Milewski, dariusz1967@gmail.com 

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami o rganizacji i zarz ądzania procesami transportu l ądowego 
oraz roli i miejsca transportu w procesach logistyc znych 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza na temat podstaw logistyki i problemów trans portowych (ekonomicznych, organizacyjnych, 
technologicznych) 
 Efekty kształcenia    
Wiedza:  zrozumienie roli transportu w funkcjonowaniu systemów logistycznych w tym łańcuchów logistycznych i 
łańcuchów dostaw, wymagań stawianych sferze transportu w różnych systemach logistycznych i przy realizacji różnych 
strategii 
Umiej ętności:  rozwiązywanie problemów o charakterze logistycznym (organizacja, planowanie, szukanie optymalnych 
rozwiązań) w odniesieniu do transportu. 
Kompetencje społeczne (postawy): kreatywność, samodzielność myślenia, ocena korzyści i kosztów alternatywnych 
rozwiązań, podejście systemowe do rozwiązywania problemów 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Logistyka i system logistyczny 2 
2. Decyzje logistyczne związane z transportem 2 
3. Opakowania i jednostki transportowe 2 
4. Technika i technologie transportowe 2 
5. Transport intermodalny 2 
6. Strategie operatorów TSL 2 
7. Organizacja procesów transportowych 2 

 

8. Projektowanie systemów transportowych 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do tematu – znajomość podstawowych definicji 2 
2.Elementy konkurencji firmy transportowej na rynku 2 
3.Określenie czynników wpływających na poprawę efektywności w transporcie 2 
4.Realizacja zleceń, optymalne partie dostaw - zadania 2 
5.Funkcjonwanie systemu dystrybucji towarów – studia przypadków 2 
6.Analizy wskaźnikowe w transporcie - zadania 1 

 

7.Planowanie systemu przewozu drobnicy - zadania 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykłady: prezentacje multimedialne, analiza przypadków 
Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań 
Forma i warunki zaliczenia  
Wykłady: egzamin ustny 
Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów (teoria + rozwiązanie zadań) oraz aktywności na 
ćwiczeniach 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć 96 
Samodzielna praca (studiowanie materiałów do zajęć, 30 
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rozwiązywanie zadań) 
SUMA 43 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 6 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
[1] Tarkowski Jerzy, Irestahl Bo, Lumsden Kenth, Transport – Logistyka, Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, 
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka, Poznań 1998. 
[2] Współczesne technologie transportowe, Pr. Zb. Pod red. Leszka Mintura, Politechnika Radomska, 2004. 
[3] Sikorski Piotr M., Zembrzycki Tomasz, Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Wyd. II rozszerzone, 
2006 
[4] Kordel Zdzisław, Transport w systemach logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 
[5] Dembińska – Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 
2003. 
[5] Logistyka dystrybucji, pr. zb. pod red. K. Rutkowskiego, Difin, Warszawa 2001. 
[6] Coyle John J., Bardi Edward J., Langley Jr. C. John: Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Wydanie 1 (2002). 
[7] Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej – Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie czwarte 
zmienione, Warszawa 2007 
[8] Milewska B., Milewski D., Just In Time, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2001 
[9] Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1999 
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Polityka transportowa Unii Europejskiej – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Polityka transportowa UE 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Systemów i Polity ki Transportowej 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Systemy Transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Tomasz Kwarci ński tomasz.kwarcinski@wzieu.pl , mgr Agnieszka Wysocka agnieszka.wysocka@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach unijnej polityki transportowej, podmiotach kreujących tę 
politykę transportowa oraz zapoznanie z zasadami i formami oddziaływania regulacyjnego UE na funkcjonowanie rynku 
usług transportowych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu oraz polityce transportowe Wymagana 
jest wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej oraz analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk i procesów społeczno-
gospodarczych oraz zasad funkcjonowania UE. 
 
 Efekty kształcenia    
Wiedza 
Student definiuje politykę transportową UE.  Wymienia oraz opisuje podstawowe elementy ją tworzące czyli morfologię 

polityki transportowej: podmiot przedmiot, metody, narzędzia, cele, zasady oraz uwarunkowania, 
Umiej ętności 
Student klasyfikuje determinanty polityki transportowej UE, wyprowadza wnioski w zakresie wpływu narządzi polityki 

transportowej na rozwój transportu w Europie , ocenia oraz przewiduje rozwój infrastruktury transportu w ramach sieci 
TEN-T oraz systemu transportowego, poddaje ocenie oraz krytyce dotychczasowy wpływ polityki transportowej UE na 
rozwój transportu  

Kompetencje społeczne (postawy) 
Student dyskutuje nad rolą transportu oraz polityki transportowej we współczesnej cywilizacji, możliwą równowagą na 

europejskim rynku usług transportowych, celowością i skutecznością wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w 
zakresie transportu, stosowanych w tym zakresie narzędzi. chętnie podejmuje prace w zakresie poszerzania wiedzy z 
zakresu transportu w Unii Europejskiej. 

 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Metody i narzędzia polityki transportowej UE 2 
2.  Podmioty polityki transportowej (polska, Unia Europejska Europa) 3 
3.  Regulacja, harmonizacja oraz deregulacja warunków konkurencji w transporcie UE 2 
4. Polityka zrównoważonego rozwoju – cele, zadania, kierunki 2 
5. Zarządzanie infrastrukturą transportu UE 2 
6. Wspólna polityka transportowa UE 2 

 

7. Monitoring jako narzędzie w kształtowaniu rynku usług transportowych w UE 2 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Morfologia polityki transportowej UE 3 
2. Polityka transportowa jako element polityki UE 2 
3. Ewolucja wspólnej polityki transportowej UE 4 
4. Zrównoważony rozwój jako wyraz strategii polityki transportowej UE 3 
5. Koncepcja transeuropejskich sieci transportowych 9TEN-T) 2 
6. Finansowanie, utrzymanie oraz rozwój infrastruktury transportu w UE 4 
7. Biała Księga jako koncepcja polityki transportowej UE 3 
8. Kierunki rozwoju transportu UE w świetle dokumentów strategicznych 4 
9. Kształtowanie systemu transportowego UE 2 
10. Dostosowanie polskiego transportu do wymagań UE 2 

 

11. Warunki integracji Polski z UE w sferze transportu 3 
Suma - 30 
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Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (15h, ćwiczeń (15h) oraz konsultacji (semestralnie 15h). Ćwiczenia mają 
postać prezentacji wizualnej materiału dydaktycznego oraz dyskusji opierającej się  na odpowiedziach na pytania. 
Oceniane jest zaangażowanie w przygotowanie do zajęć oraz aktywność. Egzamin ma formę ustną 
Forma i warunki zaliczenia  
Praca studenta oceniana jest za pomocą egzaminu ustnego. Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium pisemnego 
oraz ocena z aktywności na zajęciach 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 h (15 wykłądy+30 ćwiczenia+15 konsultacje) 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć – studia literaturowe literatury 
krajowej oraz zagranicznej z zakresu polityki transportowej UE 

70 h 

SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Polityka transportowa. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski:, Wyd. UG, Gdańsk 2003. 
Przewodnik do studiowania polityki transportowej. WNUS, Szczecin 2006. 
Biała Księga Komisji Europejskiej. Europejska polityka transportowa  2010. Czas na podjecie decyzji. Wydanie polskie, 
US, Szczecin 2002. 
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Polityka transportowa Unii Europejskiej – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Polityka transportowa UE 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Systemów i Polity ki Transportowej 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Systemy Transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Tomasz Kwarci ński tomasz.kwarcinski@wzieu.pl , dr Arkadiusz Drewnowski Arkadiusz.drewnowski@wzie u.pl 

 
Cel przedmiotu  
Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach unijnej polityki transportowej, podmiotach kreujących tę 
politykę transportowa oraz zapoznanie z zasadami i formami oddziaływania regulacyjnego UE na funkcjonowanie rynku 
usług transportowych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu oraz polityce transportowe Wymagana 
jest wiedza z zakresu polityki społeczno-gospodarczej oraz analizy przyczynowo-skutkowej zjawisk i procesów społeczno-
gospodarczych oraz zasad funkcjonowania UE. 
 
 Efekty kształcenia    
Wiedza 
Student definiuje politykę transportową UE.  Wymienia oraz opisuje podstawowe elementy ją tworzące czyli morfologię 
polityki transportowej: podmiot przedmiot, metody, narzędzia, cele, zasady oraz uwarunkowania, 
Umiej ętności 
Student klasyfikuje determinanty polityki transportowej UE, wyprowadza wnioski w zakresie wpływu narządzi polityki 
transportowej na rozwój transportu w Europie , ocenia oraz przewiduje rozwój infrastruktury transportu w ramach sieci 
TEN-T oraz systemu transportowego, poddaje ocenie oraz krytyce dotychczasowy wpływ polityki transportowej UE na 
rozwój transportu  
Kompetencje społeczne (postawy) 
Student dyskutuje nad rolą transportu oraz polityki transportowej we współczesnej cywilizacji, możliwą równowagą na 
europejskim rynku usług transportowych, celowością i skutecznością wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w 
zakresie transportu, stosowanych w tym zakresie narzędzi. chętnie podejmuje prace w zakresie poszerzania wiedzy z 
zakresu transportu w Unii Europejskiej. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Metody i narzędzia polityki transportowej UE 2 
2. Podmioty polityki transportowej (polska, Unia Europejska Europa) 2 
3. Regulacja, harmonizacja oraz deregulacja warunków konkurencji w transporcie UE 2 
4. Polityka zrównoważonego rozwoju – cele, zadania, kierunki 2 
5. Zarządzanie infrastrukturą transportu UE 2 

 

6. Wspólna polityka transportowa UE 2 
Suma  12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Morfologia polityki transportowej UE 3 
2. Polityka transportowa jako element polityki UE 2 
3. Zrównoważony rozwój jako wyraz strategii polityki transportowej UE 2 
4. Koncepcja transeuropejskich sieci transportowych 9TEN-T) 2 
5. Finansowanie, utrzymanie oraz rozwój infrastruktury transportu w UE 2 

 

6. Biała Księga jako koncepcja polityki transportowej UE 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (12h, ćwiczeń (12h) oraz konsultacji (semestralnie 10h). Ćwiczenia mają 
postać prezentacji wizualnej materiału dydaktycznego oraz dyskusji opierającej się  na odpowiedziach na pytania. 
Oceniane jest zaangażowanie w przygotowanie do zajęć oraz aktywność. Egzamin ma formę ustną 
Forma i warunki zaliczenia  
Praca studenta oceniana jest za pomocą egzaminu ustnego. Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium pisemnego 
oraz ocena z aktywności na zajęciach 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 34 h (12 wykłądy+12 ćwiczenia+10 konsultacje) 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć – studia literaturowe literatury 
krajowej oraz zagranicznej z zakresu polityki transportowej UE 

70 h 

…  
SUMA 104 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Polityka transportowa. W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski:, Wyd. UG, Gdańsk 2003. 
Przewodnik do studiowania polityki transportowej. WNUS, Szczecin 2006. 
Biała Księga Komisji Europejskiej. Europejska polityka transportowa  2010. Czas na podjecie decyzji. Wydanie polskie, 
US, Szczecin 2002. 
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Integracja i koordynacja w systemach logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Integracja i koordynacja w system ach 
logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
Katedra Logistyki 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Systemy transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr:  drugi/trzeci 
Rodzaj studiów: II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zaprezentowanie studentom zagadnień związanych z procesami integracji i 
koordynacji działań logistycznych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz integracji łańcuchów dostaw w celu zwiększenia ich 
konkurencyjności. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z formami współpracy oraz 
narzędziom i metodom usprawniającym integrację. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowe wiadomości z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem budowania oraz funkcjonowania systemów 
i procesów logistycznych, a także łańcuchów oraz sieci dostaw. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy  student rozróżnia różne formy integracji i koordynacji działań logistycznych, potrafi wymienić oraz 
zastosować techniki, narzędzia oraz metody integracji logistycznej, a także potrafi wskazać tendencje krajowe oraz 
światowe w zakresie rozwoju integracji w systemach logistycznych. 
W zakresie umiej ętności student potrafi samodzielnie zaprojektować system logistyczny uwzględniając możliwości 
koordynacji działań pionowych oraz poziomych, a także jest w stanie dokonać krytycznej analizy istniejących form 
integracji w systemach logistycznych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami pogłębiania 
integracji działań w logistyce, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad myślenia systemowego. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Systemy logistyczne – istota, klasyfikacja, funkcjonowanie 1 
2. Konkurencja i współpraca w logistyce – ewolucja poglądów, modele.  2 
3.  Metody i narzędzia koordynacji oraz integracji działań w systemach logistycznych. 4 
4. Formy współdziałania firm w łańcuchu dostaw. Partnerstwo w logistyce. 2 
5. Zarządzanie relacjami z dostawcą 2 
6. Zarządzanie relacjami z klientem  2 

 

7. Outsourcing logistyczny – 3PL i 4PL. Offshoring a koordynacja w łańcuchu dostaw. 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Relacje zachodzące między partnerami logistycznymi i ich konsekwencje. 1 
2. Tendencje światowe i polskie w zakresie koordynacji działań logistycznych. 2 
3. Koordynacja przepływów fizycznych między przedsiębiorstwami 2 
4. Znaczenie kosztu, jakości i czasu w procesach integracji i koordynacji. 2 
5. Techniki, metody i narzędzia koordynacji oraz integracji w systemach logistycznych. 4 
6. Budowanie relacji z dostawcami i odbiorcami. 2 

 

7. Integracja i koordynacja działań logistycznych - studia przypadków. 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, praca w grupach, case study, dyskusja. 
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Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie projektu przykładowej integracji w systemie logistycznym oraz zaliczenie pisemne z 
zakresu wiedzy omawianej na ćwiczeniach,  
Zaliczenie wykładu:  egzamin ustny z wiedzy przedstawionej na wykładzie oraz zalecanej literatury. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie projektu, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie się do zajęć oraz egzaminu 50 
SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harisson A., Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
2. Łupicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004. 
3. Łupicka A.: Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2009. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
2. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
3. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
4. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
5. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”. 
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Integracja i koordynacja w systemach logistycznych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Integracja i koordynacja w system ach 
logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
Katedra Logistyki 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Systemy transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr:  drugi/trzeci 
Rodzaj studiów: II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaprezentowanie studentom zagadnień związanych z procesami integracji i 
koordynacji działań logistycznych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz integracji łańcuchów dostaw w celu zwiększenia ich 
konkurencyjności. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z formami współpracy oraz 
narzędziom i metodom usprawniającym integrację. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowe wiadomości z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem budowania oraz funkcjonowania systemów 
i procesów logistycznych, a także łańcuchów oraz sieci dostaw. 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia różne formy integracji i koordynacji działań logistycznych, potrafi wymienić oraz 
zastosować techniki, narzędzia oraz metody integracji logistycznej, a także potrafi wskazać tendencje krajowe oraz 
światowe w zakresie rozwoju integracji w systemach logistycznych. 
W zakresie umiej ętności student potrafi samodzielnie zaprojektować system logistyczny uwzględniając możliwości 
koordynacji działań pionowych oraz poziomych, a także jest w stanie dokonać krytycznej analizy istniejących form 
integracji w systemach logistycznych. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami pogłębiania 
integracji działań w logistyce, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad myślenia systemowego. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Systemy logistyczne – istota, klasyfikacja, funkcjonowanie 1 
2. Konkurencja i współpraca w logistyce – ewolucja poglądów, modele.  1 
3.  Metody i narzędzia koordynacji oraz integracji działań w systemach logistycznych. 2 
4. Formy współdziałania firm w łańcuchu dostaw. Partnerstwo w logistyce. 2 
5. Zarządzanie relacjami z dostawcą 4 
6. Zarządzanie relacjami z klientem  1 

 

7. Outsourcing logistyczny – 3PL i 4PL. Offshoring a koordynacja w łańcuchu dostaw. 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Relacje zachodzące między partnerami logistycznymi i ich konsekwencje. 1 
2. Tendencje światowe i polskie w zakresie koordynacji działań logistycznych. 1 
3. Koordynacja przepływów fizycznych między przedsiębiorstwami 2 
4. Znaczenie kosztu, jakości i czasu w procesach integracji i koordynacji. 2 
5. Techniki, metody i narzędzia koordynacji oraz integracji w systemach logistycznych. 3 
6. Budowanie relacji z dostawcami i odbiorcami. 1 

 

7. Integracja i koordynacja działań logistycznych - studia przypadków. 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, praca w grupach, case study, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie projektu przykładowej integracji w systemie logistycznym oraz zaliczenie pisemne z 
zakresu wiedzy omawianej na ćwiczeniach,  
Zaliczenie wykładu:  egzamin ustny z wiedzy przedstawionej na wykładzie oraz zalecanej literatury. 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie projektu, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie się do zajęć oraz egzaminu 50 
SUMA 124 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harisson A., Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
2. Łupicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004. 
3. Łupicka A.: Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2009. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
2. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
3. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
4. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
5. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”. 
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Strategie logistyczne przedsiębiorstw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Strategie logistyczne przedsi ębiorstw  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
Katedra Logistyki 
 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr: drugi/trzeci  
Rodzaj studiów: II stopnia, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem przedmiotu jest wskazanie udziału logistyki w realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw oraz zapoznanie 
studentów z szerokim spektrum strategii logistycznych stanowiących podstawę budowania przewagi konkurencyjnej 
łańcuchów dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z zarządzaniem logistycznym 
i zarządzaniem łańcuchem dostaw, a także podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student jest w stanie zidentyfikować występujące w praktyce strategie logistyczne sieci dostaw, 
rozpoznaje motywy tworzenia danych strategii oraz rozróżnia metody i narzędzia (w tym informatyczne) wspomagające 
tworzenie oraz wdrażanie strategii w łańcuchach dostaw. 
W zakresie umiej ętności  student dokonuje analizy krytycznej występujących w praktyce gospodarczej strategii łańcuchów 
dostaw, potrafi podać propozycję własnych rozwiązań dla wybranych przedsiębiorstw, a także potrafi wykorzystać 
spektrum metod i narzędzi strategicznych stosowanych w zarządzaniu łańcuchami dostaw. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student potrafi kierować zespołami ludzi w zakresie tworzenia oraz wdrażania 
strategii logistycznych oraz wykazuje kreatywność w zakresie budowania tych strategii.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Logistyka jako czynnik sukcesu - konkurowanie logistyką na rynku. 1 
2. Ewolucja funkcjonowania systemów logistycznych, rozwój łańcuchów dostaw. 1 
3. Relacje występujące w łańcuchach dostaw (kontekst strategii). Rola zapasów w tworzeniu 
strategii  

1 

4. Strategia – istota, rodzaje. Strategia biznesowa a strategia funkcjonalna. Rodzaje strategii 
logistycznych. 

2 

5. Koszt, jakość i czas w kształtowaniu strategii logistycznych przedsiębiorstw. 2 
6. Budowa strategii logistycznej przedsiębiorstw. Analiza strategiczna – techniki, metody, 
narzędzia.  

4 

7. Strategia przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w ujęciu międzynarodowym. 2 

 

8. Rola operatora logistycznego w budowaniu strategii logistycznej. Logistyka kontraktowa  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategiczny, taktyczny oraz operacyjny wymiar logistyki w przedsiębiorstwie. 2 
2. Konkurencyjne i niekonkurencyjne strategie biznesowe. 2 
3. Strategia logistyczna jako strategia funkcjonalna. Wzajemne powiązania strategii 
funkcjonalnych 

2 

4. Strategie logistyczne w układzie zaopatrzenie – produkcja – dystrybucja. 4 
5. Zapasy w strategiach logistycznych łańcuchów dostaw. 4 
6. Znaczenie czasu, kosztu i jakości w strategiach logistycznych. 2 

 

7. Strategie logistyczne przedsiębiorstw międzynarodowych. 2 
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8. Strategia logistyczna a logistyka kontraktowa. 2 
9. Wartość dla klienta jako determinanta strategii. 2 
10. Budowanie, modyfikowanie oraz kontrola wykonania strategii. Narzędzia analizy 
strategicznej. 

4 

11. Strategie logistyczne przedsiębiorstw w praktyce - studia przypadków. 4 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne – pytania otwarte, testy oraz zadania, a także aktywności na zajęciach.  
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny z treści przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie się do egzaminu 40 
SUMA 135 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
2. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
2. Harrison A, Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
3. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
4. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
5. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
6. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”. 
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Strategie logistyczne przedsiębiorstw – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Strategie logistyczne ła ńcuchów dostaw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług  
Katedra Logistyki 
 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr: drugi/trzeci  
Rodzaj studiów: II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 18 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem przedmiotu jest wskazanie udziału logistyki w realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw oraz zapoznanie 
studentów z szerokim spektrum strategii logistycznych stanowiących podstawę budowania przewagi konkurencyjnej 
łańcuchów dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z zarządzaniem logistycznym 
i zarządzaniem łańcuchem dostaw, a także podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student jest w stanie zidentyfikować występujące w praktyce strategie logistyczne sieci dostaw, 
rozpoznaje motywy tworzenia danych strategii oraz rozróżnia metody i narzędzia (w tym informatyczne) wspomagające 
tworzenie oraz wdrażanie strategii w łańcuchach dostaw. 
W zakresie umiej ętności  student dokonuje analizy krytycznej występujących w praktyce gospodarczej strategii łańcuchów 
dostaw, potrafi podać propozycję własnych rozwiązań dla wybranych przedsiębiorstw, a także potrafi wykorzystać 
spektrum metod i narzędzi strategicznych stosowanych w zarządzaniu łańcuchami dostaw. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student potrafi kierować zespołami ludzi w zakresie tworzenia oraz wdrażania 
strategii logistycznych oraz wykazuje kreatywność w zakresie budowania tych strategii.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Logistyka jako czynnik sukcesu - konkurowanie logistyką na rynku. 1 
2. Ewolucja funkcjonowania systemów logistycznych, rozwój łańcuchów dostaw. 1 
3. Relacje występujące w łańcuchach dostaw (kontekst strategii). Rola zapasów w tworzeniu 
strategii  

1 

4. Strategia – istota, rodzaje. Strategia biznesowa a strategia funkcjonalna. Rodzaje strategii 
logistycznych. 

2 

5. Koszt, jakość i czas w kształtowaniu strategii logistycznych przedsiębiorstw. 2 
6. Budowa strategii logistycznej przedsiębiorstw. Analiza strategiczna – techniki, metody, 
narzędzia.  

4 

7. Strategia przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w ujęciu międzynarodowym. 2 

 

8. Rola operatora logistycznego w budowaniu strategii logistycznej. Logistyka kontraktowa  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategiczny, taktyczny oraz operacyjny wymiar logistyki w przedsiębiorstwie. 1 
2. Konkurencyjne i niekonkurencyjne strategie biznesowe. 1 
3. Strategia logistyczna jako strategia funkcjonalna. Wzajemne powiązania strategii 
funkcjonalnych 

2 

4. Strategie logistyczne w układzie zaopatrzenie – produkcja – dystrybucja. 2 
5. Zapasy w strategiach logistycznych łańcuchów dostaw. 2 
6. Znaczenie czasu, kosztu i jakości w strategiach logistycznych. 2 

 

7. Strategie logistyczne przedsiębiorstw międzynarodowych. 1 
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8. Strategia logistyczna a logistyka kontraktowa. 1 
9. Wartość dla klienta jako determinanta strategii. 2 
10. Budowanie, modyfikowanie oraz kontrola wykonania strategii. Narzędzia analizy 
strategicznej. 

2 

11. Strategie logistyczne przedsiębiorstw w praktyce - studia przypadków. 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne – pytania otwarte, testy oraz zadania, a także aktywności na zajęciach.  
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny z treści przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 33 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 60 
Przygotowanie się do egzaminu 40 
SUMA 133 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
2. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
2. Harrison A, Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
3. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
4. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
5. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
6. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”. 
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Wsparcie logistyczne procesów biznesowych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Wsparcie logistyczne procesów 
biznesowych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katerda Logistyki, WZiEU  
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest wskazanie studentom zastosowania koncepcji logistycznych we wsparciu wszelkich procesów 
biznesowych oraz pokazanie przykładów jak logistyka przyczynia się do zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką, procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: 
- wymienić procesy logistyczne 
- zdefiniować i wyjaśnić na czym polega system wsparcia logistycznego 
- przedstawić znaczenie logistyki w osiąganiu celów przedsiębiorstwa 
- podać przykłady procesów oraz ich mierniki 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego przedsiębiorstwa 
- zidentyfikować kluczowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie 
-zaproponować elementy systemu wsparcia logistycznego dla przykładowego przedsiębiorstwa 
-przewidywać interakcje pomiędzy wsparciem logistycznym a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie np. marketing, 
produkcja, finanse 
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związanej z możliwościami wprowadzenia 
wsparcia logistycznego do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego 
myślenia. Pracuje w zespole podczas realizowanych ćwiczeń. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Udział logistyki w realizacji celów przedsiębiorstwa 2 
2. Podejście procesowe we współczesnych koncepcjach zarządzania 2 
3.Rola logistyki a podejście procesowe w zarządzaniu 2 
4. Proces logistyczny a proces podstawowy 2 
5. System wsparcia logistycznego 2 
6. Współzależność wsparcia logistycznego i innych funkcji przedsiębiorstwa 2 

 

7. Wsparcie nowoczesnych technologii logistycznych 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Procesy logistyczne w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. 2 
2. Podejście procesowe 2 
3. Pojęcie procesu i klasyfikacja rodzajowa procesów. 2 
4. Charakterystyki, parametry procesu . Mierniki oceny procesu 2 
5. Kryteria optymalizacji systemów i procesów logistycznych 2 
6. Logistyka w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej współczesnych systemów społeczno-
gospodarczych 

2 

7. Modele rozwoju wsparcia logistycznego 2 
8. Przykłady wsparcia logistycznego w zaopatrzeniu 4 
9. Przykłady wsparcia logistycznego w produkcji 4 
10. Przykłady wsparcia logistycznego w dystrybucji 4 
11. Logistyczne wsparcie procesów biznesowych w ujęciu branżowym - wybrane przykłady  2 

 

12. Strategie logistyczne- przykłady zastosowania strategii wsparcia logistycznego. 2 
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Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz dodatkowe materiały typu dokumenty przedsiębiorstw 
Ćwiczenia : case-study, praca zespołowa, dyskusja w oparciu o tekst fachowy, mini projekt 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Mini projekt. Oceniany jest zasób wiedzy 
studenta umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta 
prezentowana podczas ćwiczeń. 
 
Egzamin: pisemny  z przygotowaną częścią własną 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 40 
Przygotowanie mini projektu / pracy indywidualnej 40 
SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
M. Chaberek: "Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2005;  
S. Nowosielski (red.),  Procesy i projekty logistyczne, Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008 
J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
C. Skowronek, Z. Sarjusz – Wolski: „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2008; 
Ciesielski M.: „Strategie logistyczne przedsiębiorstw”, AE, Poznań 1997;  
Dembińska I. (red.): „Logistyka w warunkach polskich. Przykłady rozwiązań” Difin,Warszawa 2003;  
C. Bozarth, R. B. Handfield: „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw”, Helion, Gliwice 2007; 
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Wsparcie logistyczne procesów biznesowych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Wsparcie logistyczne procesów 
biznesowych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki, Wydz iał Zarz ądznia i Ekonomiki Usług  
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest wskazanie studentom zastosowania koncepcji logistycznych we wsparciu wszelkich procesów 
biznesowych oraz pokazanie przykładów jak logistyka przyczynia się do zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką, procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: 
- wymienić procesy logistyczne 
- zdefiniować i wyjaśnić na czym polega system wsparcia logistycznego 
- przedstawić znaczenie logistyki w osiąganiu celów przedsiębiorstwa 
- podać przykłady procesów oraz ich mierniki 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego przedsiębiorstwa 
- zidentyfikować kluczowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie 
-zaproponować elementy systemu wsparcia logistycznego dla przykładowego przedsiębiorstwa 
-przewidywać interakcje pomiędzy wsparciem logistycznym a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie np. marketing, 
produkcja, finanse 
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje dyskusję związanej z możliwościami wprowadzenia 
wsparcia logistycznego do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego 
myślenia. Pracuje w zespole podczas realizowanych ćwiczeń. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Udział logistyki w realizacji celów przedsiębiorstwa 2 
2. Podejście procesowe we współczesnych koncepcjach zarządzania 2 
3.Rola logistyki a podejście procesowe w zarządzaniu 1 
4. Proces logistyczny a proces podstawowy 1 
5. System wsparcia logistycznego 2 
6. Współzależność wsparcia logistycznego i innych funkcji przedsiębiorstwa 2 

 

7. Wsparcie nowoczesnych technologii logistycznych 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Procesy logistyczne w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. 2 
2. Podejście procesowe.  Pojęcie procesu i klasyfikacja rodzajowa procesów. 2 
3. Mierniki oceny procesu 1 
4.  Kryteria optymalizacji systemów i procesów logistycznych 2 
6. Modele rozwoju wsparcia logistycznego 2 
7. Przykłady wsparcia logistycznego w zaopatrzeniu 1 
8. Przykłady wsparcia logistycznego w produkcji 1 

 

9. Przykłady wsparcia logistycznego w dystrybucji 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz dodatkowe materiały typu dokumenty przedsiębiorstw 
Ćwiczenia : case-study, praca zespołowa, dyskusja w oparciu o tekst fachowy, mini projekt 
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Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk.  
Egzamin: pisemny  z przygotowaną częścią własną 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 56 
Przygotowanie mini projektu / pracy indywidualnej 40 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
M. Chaberek: "Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2005;  
S. Nowosielski (red.),  Procesy i projekty logistyczne, Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008 
J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniająca: 
C. Skowronek, Z. Sarjusz – Wolski: „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2008; 
Ciesielski M.: „Strategie logistyczne przedsiębiorstw”, AE, Poznań 1997;  
Dembińska I. (red.): „Logistyka w warunkach polskich. Przykłady rozwiązań” Difin,Warszawa 2003;  
C. Bozarth, R. B. Handfield: „Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw”, Helion, Gliwice 2007; 
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Zarządzanie łańcuchami dostaw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie ła ńcuchami dostaw  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki, Wydz iał Zarz ądznia i Ekonomiki Usług  
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest wskazanie studentom istoty zastosowania łańcuchów dostaw wskazaniu w jaki sposób SCM 
przyczynia się do zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką, procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: zdentyfikować łańcuch dostaw, wskazać na mierniki i wskaźniki oceny i efektywności 
łańucha dostaw, wskazać na znacznie łańcucha w osiąganiu celów przedsiębiorstwa  
W zakresie umiej ętności student potrafi: zastosować narzędzia i koncepcje teoretyczne stosowane w łańcuchu dostaw i 
zastosowac je w przykładowym łańuchu. Potrafi zidentyfikowac kluczowe procesy zachodzące w łańcuchu. Przewidywac 
interakcje pomiędzy łańuchami, sieciami a pojedynczym ogniwem łańucha.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje dyskusję związanej z możliwościami rozwoju łanucha 
dostaw, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. Pracuje w zespole podczas 
realizowanych ćwiczeń. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Istota, definicja i budowa łańcucha  2 
Pojęcie i zakres SCM 2 
Łańuch efektywny i zwinny  3 
Ocena funkcjonowania łańcucha  2 
SCOR  2 
Instrumentarium zarządzania łańuchem dostaw  2 

 

Informatyczne wsparcie zarządzania łańcuchem dostaw 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Budowa łańucha dostaw – case study 2 
Narzędzia wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw  2 
VMI 1 
Pomiar funkcjonowania łańuchów dostaw  2 
Łanuch dostaw w aspekcie przewagi konkurencyjnej 2 
Łańcuch dostaw w aspekcie funkcjonalnym i integracyjnym 2 
Lean i agile management  2 

 

Narzedzia informatyczne w zarządzaniu łańuchem dostaw  2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz dodatkowe materiały typu dokumenty przedsiębiorstw 
Ćwiczenia : case-study, praca zespołowa, dyskusja w oparciu o tekst fachowy, mini projekt 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk.  
Egzamin: pisemny  z przygotowaną częścią własną 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 



 419 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie mini projektu / pracy indywidualnej 40 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009 
Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, red. D. Kisperska-Moroń, AE w Katowicach, Katowice 2006 
P. B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002 
M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dosatw, Polskie Centrum Doradztwa Logistcyznego, Warszawa 2000 
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Zarządzanie łańcuchami dostaw – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie ła ńcuchami dostaw  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki, Wydz iał Zarz ądznia i Ekonomiki Usług  
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest wskazanie studentom istoty zastosowania łańcuchów dostaw wskazaniu w jaki sposób SCM 
przyczynia się do zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką, procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: zdentyfikować łańcuch dostaw, wskazać na mierniki i wskaźniki oceny i efektywności 
łańucha dostaw, wskazać na znacznie łańcucha w osiąganiu celów przedsiębiorstwa  
W zakresie umiej ętności student potrafi: zastosować narzędzia i koncepcje teoretyczne stosowane w łańcuchu dostaw i 
zastosowac je w przykładowym łańuchu. Potrafi zidentyfikowac kluczowe procesy zachodzące w łańcuchu. Przewidywac 
interakcje pomiędzy łańuchami, sieciami a pojedynczym ogniwem łańucha.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje dyskusję związanej z możliwościami rozwoju łanucha 
dostaw, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. Pracuje w zespole podczas 
realizowanych ćwiczeń. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Istota, definicja i budowa łańcucha  2 
Pojęcie i zakres SCM 2 
Łańuch efektywny i zwinny  2 
Ocena funkcjonowania łańcucha  2 
SCOR  1 
Instrumentarium zarządzania łańuchem dostaw  1 

 

Informatyczne wsparcie zarządzania łańcuchem dostaw 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Budowa łańucha dostaw – case study 2 
Narzędzia wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw  2 
VMI 1 
Pomiar funkcjonowania łańuchów dostaw  2 
Łanuch dostaw w aspekcie przewagi konkurencyjnej 1 
Łańcuch dostaw w aspekcie funkcjonalnym i integracyjnym 1 
Lean i agile management  2 

 

Narzedzia informatyczne w zarządzaniu łańuchem dostaw  1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz dodatkowe materiały typu dokumenty przedsiębiorstw 
Ćwiczenia : case-study, praca zespołowa, dyskusja w oparciu o tekst fachowy, mini projekt 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk.  
Egzamin: pisemny  z przygotowaną częścią własną 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
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aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 56 
Przygotowanie mini projektu / pracy indywidualnej 40 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009 
Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, red. D. Kisperska-Moroń, AE w Katowicach, Katowice 2006 
P. B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002 
M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dosatw, Polskie Centrum Doradztwa Logistcyznego, Warszawa 2000 
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Systemy informacji logistycznej – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informacji logistycznej 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów II stopnia, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   15   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Mariusz Dramski (mariusz.dramski@wzieu.pl), mgr Pa weł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl)  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie z narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Nabycie 
umiejętności sformułowania wymagań funkcjonalnych odnośnie w/w systemów. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Biegła obsługa komputera, znajomość pojęć z zakresu logistyki 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
wspomagających procesy logistyczne: definicji, rodzaju systemów i ich elementów. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność korzystania z najpopularniejszych narzędzi wspomagających 
procesy logistyczne oraz umiejętność adaptacji do nowych, nieznanych mu systemów. Student potrafi również 
samodzielnie dobrać odpowiedni system informatyczny na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na temat 
poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi także świadomie 
dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do przedmiotu 2 
2. Definicje podstawowych pojęć 2 
3. Klasy systemów ERP 2 
4. Modelowanie procesów logistycznych  2 
5. Przykłady rzeczywistych systemów informatycznych 2 
6. Budowa modelu systemu informacyjnego na podstawie zadanych wymagań 2 

 

7. Wspomaganie procesów logistycznych na przykładzie oprogramowania SAP 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Laboratoria w pracowniach komputerowych, polegające na pracy w grupach, analizie przypadków z dyskusją, 
opracowaniu projektów i rozwiązywaniu zadań problemowych. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych związanych z 
omawianymi systemami. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwium, które ma formę zaliczenia pisemnego ( test z pytaniami/zadaniami 
otwartymi) oraz wykonie pracy praktycznej (związanej z obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w 
logistyce). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium 10 
Przygotowanie się do zajęć 10 
SUMA 35 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Blaik P., "Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwe", PWE Warszawa 1996 
2. Bozarth C., "Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw", Helion Gliwice 2007 
3. Lech P., "Zintegrowane systemy zarządzania ERP / ERP II. Wykorzystanie w biznesie. Wdrażanie.", Wydawnictwo 
Dyfin, Warszawa 2003 
Literatura uzupełniająca: 
1. Góralczyk A., "System Toyoty nadal najlepszy.", Fundacja Polskie Centrum Produktywności, Warszawa 1999 
2. praca zb. pod red. M. Fertscha, "Logistyka produkcji", Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003 
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Systemy informacji logistycznej – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Systemy informacji logistycznej 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Logistyka w biznesie  

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów II stopania, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   12   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr in ż. Mariusz Dramski (mariusz.dramski@wzieu.pl), mgr Pa weł Ogrodnik (pawel.ogrodnik@wzieu.pl)  

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie z narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Nabycie 
umiejętności sformułowania wymagań funkcjonalnych odnośnie w/w systemów. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Biegła obsługa komputera, znajomość pojęć z zakresu logistyki. 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student posiada ogólną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych 
wspomagających procesy logistyczne: definicji, rodzaju systemów i ich elementów. 
W zakresie umiej ętności student posiada umiejętność korzystania z najpopularniejszych narzędzi wspomagających 
procesy logistyczne oraz umiejętność adaptacji do nowych, nieznanych mu systemów. Student potrafi również 
samodzielnie dobrać odpowiedni system informatyczny na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
W zakresie kompetencje społecznych (postaw)  student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie wyrażać opinie na temat 
poszczególnych systemów z zachowaniem krytycznego podejścia do sfery marketingowej. Potrafi także świadomie 
dyskutować o nowych rozwiązaniach stosowanych przez producentów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratorium Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do przedmiotu 2 
2. Definicje podstawowych pojęć 2 
3. Klasy systemów ERP 2 
4. Modelowanie procesów logistycznych  2 
5. Przykłady rzeczywistych systemów informatycznych 2 

 

6. Budowa modelu systemu informacyjnego na podstawie zadanych wymagań 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Laboratoria w pracowniach komputerowych, polegające na pracy w grupach, analizie przypadków z dyskusją, 
opracowaniu projektów i rozwiązywaniu zadań problemowych. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych związanych z 
omawianymi systemami. 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwium, które ma formę zaliczenia pisemnego ( test z pytaniami/zadaniami 
otwartymi) oraz wykonie pracy praktycznej (związanej z obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w 
logistyce). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do laboratorium 10 
Przygotowanie się do zajęć 10 
SUMA 32 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1. Blaik P., "Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwe", PWE Warszawa 1996 
2. Bozarth C., "Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw", Helion Gliwice 2007 
3. Lech P., "Zintegrowane systemy zarządzania ERP / ERP II. Wykorzystanie w biznesie. Wdrażanie.", Wydawnictwo 
Dyfin, Warszawa 2003 
Literatura uzupełniająca: 
1. Góralczyk A., "System Toyoty nadal najlepszy.", Fundacja Polskie Centrum Produktywności, Warszawa 1999 
2. praca zb. pod red. M. Fertscha, "Logistyka produkcji", Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003 
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Analiza efektywności sieci dostaw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Analiza efektywno ści sieci dostaw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów analizy efektywności sieci dostaw. Jest to etap 

niezbędny w celu doskonalenia funkcjonujących powiązań rynkowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wymagana jest podstawowa wiedza z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: 
- wyjaśnić pojęcie efektywności 
- przedstawić wybrane narzędzia analizy efektywności sieci dostaw 
- opisać zastosowanie metody ABC 
- scharakteryzować model SCOR 
- wymienić instrumenty informatyczne stosowanie w podnoszeniu  i badaniu efektywności sieci dostaw 
 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowej sieci logistycznej, 
- zaplanować działania związane z doskonaleniem efektywności sieci logistycznej 
- analizować dostępne dane w celu wyboru najlepszego narzędzia oceny i doskonalenia efektywności sieci logistycznej 
- stosować w podstawowym zakresie metodę ABC 
 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związaną z możliwościami doskonalenia 
sieci logistycznej, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu metod analizy i doskonalenia efektywności w sieciach 
logistycznych, pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Efektywność w ujęciu ekonomicznym i prakseologicznym 2 
Teoretyczne podstawy koncepcji sieci logistycznych 2 
Analiza formalnego wymiaru relacji logistycznych 2 
Koncepcje pomiaru efektywności w systemach logistycznych 3 
Narzędzia analizy i doskonalenia efektywności w sieciach logistycznych 2 
Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu sieciami dostaw 2 
Model referencyjny operacji w łańcuchu dostaw (SCOR) 2 

 

  
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Efektywność w logistyce 2 
Analiza logistycznej sieci dostaw 2 
Rachunek kosztów działań logistycznych (ABC) 3 
Efektywność w kontekście tworzenia wartości i kosztów logistyki 2 
Podnoszenie efektywności łańcucha poprzez wykorzystanie instrumentów informatycznych 2 
Podnoszenie efektywności sieci  poprzez integrację i kooperację 2 

 

Badanie efektywności w łańcuchu dostaw (SCOR) 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną 
Ćwiczenia: praca grupowa, case study, dyskusje, zadania dyskusja, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 45 
SUMA 75 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
M.Frankowska, M.Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011 
M.Ciesielski (red.) Sieci logistyczne, AE Poznań, Poznań 2002 
A. Harrison, R.van Hoek, Zarządzanie Logistyką, PWE, Warszawa 2010 
Literatura uzupełniająca: 
M.Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków 1998 
M.Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009 
K.Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2003 
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002 
Leszczyński Z., Skowronek – Mielczarek A., Analiza ekonomiczno – finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000. 
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Analiza efektywności sieci dostaw – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Analiza efektywno ści sieci dostaw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 

Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw 

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopie ń 
stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
Dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr 
Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl)  
 
Cel przedmiotu  
Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów analizy efektywności sieci dostaw. Jest to etap 

niezbędny w celu doskonalenia funkcjonujących powiązań rynkowych.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wymagana jest podstawowa wiedza z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: 
- wyjaśnić pojęcie efektywności 
- przedstawić wybrane narzędzia analizy efektywności sieci dostaw 
- opisać zastosowanie metody ABC 
- scharakteryzować model SCOR 
- wymienić instrumenty informatyczne stosowanie w podnoszeniu  i badaniu efektywności sieci dostaw 
 
W zakresie umiej ętności student potrafi: 
- zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowej sieci logistycznej, 
- zaplanować działania związane z doskonaleniem efektywności sieci logistycznej 
- analizować dostępne dane w celu wyboru najlepszego narzędzia oceny i doskonalenia efektywności sieci logistycznej 
- stosować w podstawowym zakresie metodę ABC 
 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student chętnie podejmuje dyskusję związaną z możliwościami doskonalenia 

sieci logistycznej, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu metod analizy i doskonalenia efektywności w sieciach 
logistycznych, pracuje w zespole w trakcie realizowanych ćwiczeń. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Efektywność w ujęciu ekonomicznym i prakseologicznym 2 
Teoretyczne podstawy koncepcji sieci logistycznych 2 
Analiza formalnego wymiaru relacji logistycznych 1 
Koncepcje pomiaru efektywności w systemach logistycznych 3 
Narzędzia analizy i doskonalenia efektywności w sieciach logistycznych 2 
Model referencyjny operacji w łańcuchu dostaw (SCOR) 2 

- 12 

 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Suma Analiza efektywności logistycznej sieci dostaw 2 

Rachunek kosztów działań logistycznych (ABC) 2 
Efektywność w kontekście tworzenia wartości i kosztów logistyki 2 
Podnoszenie efektywności łańcucha poprzez wykorzystanie instrumentów informatycznych 2 
Podnoszenie efektywności sieci  poprzez integrację i kooperację 2 
Badanie efektywności w łańcuchu dostaw (SCOR) 2 

- 12 

 

Badanie efektywności w łańcuchu dostaw (SCOR) 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną 
Ćwiczenia: praca grupowa, case study, dyskusje, zadania 
Forma i warunki zaliczenia  
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Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści 50 
Godziny kontaktowe z nauczycielem  
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 74 
 3 
SUMA 74 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
 
Literatura podstawowa: 
M.Frankowska, M.Jedliński, Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011 
M.Ciesielski (red.) Sieci logistyczne, AE Poznań, Poznań 2002 
A. Harrison, R.van Hoek, Zarządzanie Logistyką, PWE, Warszawa 2010 
Literatura uzupełniająca: 
M.Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków 1998 
M.Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009 
K.Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2003 
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002 
Leszczyński Z., Skowronek – Mielczarek A., Analiza ekonomiczno – finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000. 
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Relacje w łańcuchach dostaw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Relacje w ła ńcuchach dostaw Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw  

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i typami relacji w łańcuchach dostaw. 
Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w umiejętność określania podstawowych systemów zarządzania 
relacjami w różnych obszarach łańcucha dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
brak 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z łańcuchem dostaw oraz relacjami w nim 
zachodzącymi, potrafi scharakteryzować poszczególne metody i narzędzia zarządzania relacjami w łańcuchu dostaw 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje relacje w łańcuchach dostaw  i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia łańcuch dostaw.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 

. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe definicje w zakresie łańcucha dostaw 2 
2.Typy relacji w łańcuchu dostaw 2 

3. Zarządzanie relacjami od przedsiębiorstwa do sieci dostaw 2 
4. Relacje partnerskie w łańcuchu dostaw 2 
5. Clienting i partnering w łańcuchu dostaw  2 
6. Determinanty rozwoju relacji w łańcuchach dostaw 2 

 

7. Relacje w wirtualnych modelach organizacyjnych 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Struktura horyzontalna i wertykalna w różnych typach łańcucha dostaw 2 
2. Analiza rodzajów relacji na różnych poziomach i w różnych obszarach łańcucha dostaw 2 
3. Analiza systemów ERM, PRM, SRM, CRM, SCM, ISRMS, BRM, TRM, HTRM 4 
4. Przykłady relacji partnerskich w łańcuchach dostaw 2 
5. Więzi pomiędzy firmą a klientem indywidualnym 2 

 

6. Ocena skuteczności relacji w łańcuchu dostaw 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
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Praca  w czytelni, Praca na platformie moodle 30 
Przygotowanie się do kolokwiów 15 
Zadania domowe  15 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
2. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego 2000, 

 Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, (red.) O. Witczak, CeDeWu.pl, Warszawa 2008 
2. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydanie II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, 
3. I. H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 
4. D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 280. 
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Relacje w łańcuchach dostaw – niestacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Relacje w ła ńcuchach dostaw Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw  

Rok / Semestr II/3 
Rodzaj studiów II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i typami relacji w łańcuchach dostaw. 
Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w umiejętność określania podstawowych systemów zarządzania 
relacjami w różnych obszarach łańcucha dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
brak 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z łańcuchem dostaw oraz relacjami w nim 
zachodzącymi, potrafi scharakteryzować poszczególne metody i narzędzia zarządzania relacjami w łańcuchu dostaw 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje relacje w łańcuchach dostaw  i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia łańcuch dostaw.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 

. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowe definicje w zakresie łańcucha dostaw 1 
2.Typy relacji w łańcuchu dostaw 1 

3. Zarządzanie relacjami od przedsiębiorstwa do sieci dostaw 2 
4. Relacje partnerskie w łańcuchu dostaw 2 
5. Clienting i partnering w łańcuchu dostaw  2 
6. Determinanty rozwoju relacji w łańcuchach dostaw 2 

 

7. Relacje w wirtualnych modelach organizacyjnych 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Struktura horyzontalna i wertykalna w różnych typach łańcucha dostaw 2 
2. Analiza rodzajów relacji na różnych poziomach i w różnych obszarach łańcucha dostaw 2 
3. Analiza systemów ERM, PRM, SRM, CRM, SCM, ISRMS, BRM, TRM, HTRM 2 
4. Przykłady relacji partnerskich w łańcuchach dostaw 2 
5. Więzi pomiędzy firmą a klientem indywidualnym 2 

 

6. Ocena skuteczności relacji w łańcuchu dostaw 2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
ćwiczenia - kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Praca  w czytelni, Praca na platformie moodle 30 
Przygotowanie się do kolokwiów 20 
Zadania domowe  16 
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

3. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
4. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego 2000, 

 Literatura uzupełniaj ąca: 
5. Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, (red.) O. Witczak, CeDeWu.pl, Warszawa 2008 
6. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydanie II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, 
7. I. H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 
8. D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 280. 
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Controlling logistyczny i rachunek kosztów procesowych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Controlling logistyczny i rachunek kosztów procesowych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: mened żer łańcuchów dostaw  

Rok / Semestr: II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu controllingu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów logistycznych w ramach procesu budżetowania oraz rachunku kosztów procesowych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość rachunku kosztów działań logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu controllingu logistyki i rachunku kosztów procesowych, 
rozumie i potrafi wskazać zastosowanie informacji pochodzących z systemu controllingu logistyki w realizacji działań 
logistycznych w przedsiębiorstwie. W zakresie umiejętności student potrafi przewidywać (planować), koszty logistyki, 
analizować odchylenia w zakresie kosztów logistyki, szukać możliwości redukcji kosztów logistyki ze szczególnym 
uwzględnieniem „szczupłego zarządzania w logistyce”. Potrafi przeprowadzić kalkulację kosztów logistyki w ramach 
procesowego rachunku kosztów oraz zarządzać kosztami procesów logistycznych.  W zakresie kompetencji społecznych 
student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji 
pochodzących z systemu controlingu.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota, funkcja i zadania controllingu logistyki 2 
2. Przegląd narzędzi controllingu logistyki 2 
3. Koszty logistyki w budżecie głównym 2 
4. Budżetowanie kosztów transportu i kosztów zapasów 2 
5. Analiza odchyleń kosztów logistyki 2 
6. Istota rachunku kosztów procesowych w logistyce  2 

 

7. Etapy rachunku kosztów procesowych w logistyce 3 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 1 
2. Budżetowanie operacyjne i finansowe a logistyka przedsiębiorstwa 1 
3. Budżetowanie kosztów transportu 2 
4. Budżetowanie kosztów zapasów 2 
5. Analiza odchyleń kosztów logistyki 1 
6. Wyodrębnianie procesów logistycznych dla potrzeb rachunku kosztów procesowych 2 
7. Kalkulacja kosztów logistyki w ramach rachunku kosztów procesowych 2 
8. Zarządzanie kosztami procesów logistycznych 2 

 

7. Sprawdzian  2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian  (zadania do rozwiązania) 
Egzamin w formie ustnej (odpowiedź na dwa losowe pytania) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem   30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury    30 
…  
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004 
M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, Wrocław 
2010 
Literatura uzupełniająca: 
Chaberek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2001 
Controlling funkcji w przedsiębiorstwie. Red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 
Dylewski M, Filipiak B, Szczypa P.: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze. 
CeDeWu, Warszawa 2007 
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Controlling logistyczny i rachunek kosztów procesowych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Controlling logistyczny i rachunek kosztów procesowych 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: mened żer łańcuchów dostaw  

Rok / Semestr: II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu controllingu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów logistycznych w ramach procesu budżetowania oraz rachunku kosztów procesowych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość rachunku kosztów działań logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu controllingu logistyki i rachunku kosztów procesowych, 
rozumie i potrafi wskazać zastosowanie informacji pochodzących z systemu controllingu logistyki w realizacji działań 
logistycznych w przedsiębiorstwie. W zakresie umiejętności student potrafi przewidywać (planować), koszty logistyki, 
analizować odchylenia w zakresie kosztów logistyki, szukać możliwości redukcji kosztów logistyki ze szczególnym 
uwzględnieniem „szczupłego zarządzania w logistyce”. Potrafi przeprowadzić kalkulację kosztów logistyki w ramach 
procesowego rachunku kosztów oraz zarządzać kosztami procesów logistycznych.  W zakresie kompetencji społecznych 
student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji 
pochodzących z systemu controlingu.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota, funkcja i zadania controllingu logistyki 1 
2. Przegląd narzędzi controllingu logistyki 1 
3. Koszty logistyki w budżecie głównym 2 
4. Budżetowanie kosztów transportu i kosztów zapasów 2 
5. Analiza odchyleń kosztów logistyki 2 
6. Istota rachunku kosztów procesowych w logistyce  2 

 

7. Etapy rachunku kosztów procesowych w logistyce 2 
Suma  12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 1 
2. Budżetowanie operacyjne i finansowe a logistyka przedsiębiorstwa 1 
3. Budżetowanie kosztów transportu 1 
4. Budżetowanie kosztów zapasów 1 
5. Analiza odchyleń kosztów logistyki 1 
6. Wyodrębnianie procesów logistycznych dla potrzeb rachunku kosztów procesowych 1 
7. Kalkulacja kosztów logistyki w ramach rachunku kosztów procesowych 2 
8. Zarządzanie kosztami procesów logistycznych 2 

 

7. Sprawdzian  2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian  (zadania do rozwiązania) 
Egzamin w formie ustnej (odpowiedź na dwa losowe pytania) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem   30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury    30 
…  
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 
Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004 
M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, Wrocław 
2010 
Literatura uzupełniająca: 
Chaberek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2001 
Controlling funkcji w przedsiębiorstwie. Red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 
Dylewski M, Filipiak B, Szczypa P.: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze. 
CeDeWu, Warszawa 2007 
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Zastosowanie informatyki w łańcuchach dostaw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie Informatyki w ła ńcuchu 
dostaw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzanie i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Wszystkie 

Rok / Semestr  2/3 
Rodzaj studiów studia II stopnia, 
Studia stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   30   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek tomasz.noreki@wzieu.pl , Dr Adam Stecyk stedam@wzieu.pl , Mgr Marcin Chojnowski 
marcin.chojnowski@wzieu.pl , mgr Szymon Owsianowski Szymon.owsianowski@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Cele przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów w ykorzystania  systemów informatycznych w obszarze 
zarządzanie ła ńcuchem dostaw oraz  korzy ści wynikaj ących z wykorzystania systemów informatycznych  w 
logistyce.  
Praktyczna prezentacja popularnych narz ędzi informatycznych wykorzystywanych w obsłudze ła ńcucha dostaw: 
systemy klasy ERP 
Przygotowanie studentów do posługiwania si ę informatycznymi systemami klasy ERP wykorzystywanymi  w 
obszarze zarz ądzania ła ńcuchem dostaw oraz w logistyce.. 
Omówienie  przewidywanych kierunków rozwoju systemó w informatycznych wykorzystywanych w obsłudze 
łańcucha dostaw 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw Informatyki.  Umiej ętność posługiwaniem si ę pakietem Microsoft Office oraz systemem 
operacyjnym Microsoft Windows. Znajomo ść podstaw logistyki oraz znajomo ść podstaw funkcjonowania 
przedsi ębiorstwa.   
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student wymienia narz ędzia informatyczne wykorzystywane w obsłudze ła ńcucha dostaw. 
Potrafi scharakteryzowa ć ich zasadnicze cechy, obszary zastosowa ń i korzy ści płyn ące z ich zastosowania.  
W zakresie umiej ętność student potrafi posługiwa ć się wybranymi (omawianymi) systemami informatycznymi 
wykorzystywanymi w obsłudze ła ńcucha dostaw. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracowa ć w zespole oraz wykazuje kreatywno ść w 
rozwi ązywaniu problemów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do modułów logistycznych systemów ER P (na podstawie SAP i 
Microsoft Dynamics) 

1 

2. Architektura i nawigacja w systemach ERP ( na pods tawie SAP ). Menu, logowanie.  
Umiejscowienie modułów logistycznych w systemach. P owi ązania mi ędzy modułami 

1 

3. Definiowanie firm i ich struktur w systemie ERP. F irma, zakład, skład, magazyn. Dział 
zbytu, dział zaopatrzenia. Powi ązania poszczególnych struktur i zarz ądzanie nimi. 

2 

4. Gospodarki zapasami – zarz ądzanie logistyk ą ( na podstawie SAP ). Indeksy, 
dostawcy. Zarz ądzanie zamówieniami, ofertowanie, kontrola cen, gos podarka 
magazynowa. Zarz ądzanie zapotrzebowaniem. 

5 

5. Sprzeda ży i dystrybucji ( na podstawie SAP ). Definiowanie i zarządzanie klientami. 
Obsługa zlece ń sprzeda ży, okre ślanie cen, fakturowanie. Transport, optymalizacja 
zagadnie ń transportowych. 

5 

6. Produkcja ( na podstawie SAP ) obsłudze ła ńcucha dostaw.. Definiowanie i 
zarządzanie zleceniami produkcyjnymi,  podstawy harmonog ramowania produkcji, 
planowanie potrzeb materiałowych. 

4 

7 Produkcji i moduł gospodarki zapasami – MRP ( na po dstawie SAP ). P ętla MRP. 
Definicja i zarz ądzanie p ętlą MRP opart ą o konsumpcj ę i o prognoz ę. 

6 

 

8 Procesy cało ściowe w logistyce:  ORDER TO CASH and PROCURE TO PAY ( n a 
podstawie SAP ) 

6 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z  wykorzystaniem systemów klasy ERP 
wspomagaj ących zarz ądzanie ła ńcuchem dostaw. 
Prezentacje multimedialne zwi ązane z omawianymi systemami informatycznymi. 
Prezentacje  i praktyczna obsługa omawianych systemó w informatycznych.  
Case study wybranych rozwi ązań w obszarze zastosowa ń Informatyki w obsłudze ła ńcucha dostaw. 



 437 

Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów które maj ą form ę zaliczenie pisemnego ( test 
pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz wykonia pracy p raktycznej ( zwi ązanej z obsługa systemów informatycznych 
klasy ERP wspomagaj ących zarz ądzanie ła ńcuchem dostaw). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 20 
Przygotowanie się do zajęć 0 
Studiowanie literatury 10 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• J. Majewski, Informatyka w logistyce, Instytut Wied zy i Magazynowania, Pozna ń, 2008 
• R. Kozłowski, Nowoczesne rozwi ązania w logistyce, Wolters Kluwers Polska, Warszawa,  2009 
• K. Rutkowski, Logistyka on-line, Zarz ądzanie ła ńćuchem dostaw w dobie gospdoarki elektronicznej, PWE, 

Warszawa, 2002 
• M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use tod ay's advanced business systems, H&M Books, 

2007 
• N. Muir, I. Kimbell, Discover SAP, Galileo Press Gmbh,  2009 
• L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Micr osoft Dynamics AX 2009, Microsoft Press, 

Washington, 2009 
• Dokumentacja oprogramowania SAP 
• Dokumentacja oprogramowania Micorosoft Dynamics 
• Dokumentacja oprogramowania Comarch XL 
• Bran żowe portale informacyjne: www.erpreview.pl, www.erp -view.pl 
• www.logistyka.net 
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Zastosowanie informatyki w łańcuchach dostaw – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie Informatyki w ła ńcuchu 
dostaw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzanie i Ekonomiki Usług, Katedra Efektywno ści Innowacji 
 

Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Wszystkie 

Rok / Semestr  2/3 
Rodzaj studiów studia II stopnia, 
Studia stacjonarne/niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć   18   
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Tomasz Norek tomasz.noreki@wzieu.pl , Dr Adam Stecyk stedam@wzieu.pl , Mgr Marcin Chojnowski 
marcin.chojnowski@wzieu.pl , mgr Szymon Owsianowski Szymon.owsianowski@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Cele przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów w ykorzystania  systemów informatycznych w obszarze 
zarządzanie ła ńcuchem dostaw oraz  korzy ści wynikaj ących z wykorzystania systemów informatycznych  w 
logistyce.  
Praktyczna prezentacja popularnych narz ędzi informatycznych wykorzystywanych w obsłudze ła ńcucha dostaw: 
systemy klasy ERP 
Przygotowanie studentów do posługiwania si ę informatycznymi systemami klasy ERP wykorzystywanymi  w 
obszarze zarz ądzania ła ńcuchem dostaw oraz w logistyce.. 
Omówienie  przewidywanych kierunków rozwoju systemó w informatycznych wykorzystywanych w obsłudze 
łańcucha dostaw 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza z zakresu podstaw Informatyki.  Umiej ętność posługiwaniem si ę pakietem Microsoft Office oraz systemem 
operacyjnym Microsoft Windows. Znajomo ść podstaw logistyki oraz znajomo ść podstaw funkcjonowania 
przedsi ębiorstwa.   
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student wymienia narz ędzia informatyczne wykorzystywane w obsłudze ła ńcucha dostaw. 
Potrafi scharakteryzowa ć ich zasadnicze cechy, obszary zastosowa ń i korzy ści płyn ące z ich zastosowania.  
W zakresie umiej ętność student potrafi posługiwa ć się wybranymi (omawianymi) systemami informatycznymi 
wykorzystywanymi w obsłudze ła ńcucha dostaw. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi pracowa ć w zespole oraz wykazuje kreatywno ść w 
rozwi ązywaniu problemów. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – laboratoria Liczba godzin 
1. Wprowadzenie do modułów logistycznych systemów ER P (na podstawie SAP i 
Microsoft Dynamics) 

1 

2. Architektura i nawigacja w systemach ERP ( na pods tawie SAP ). Menu, logowanie.  
Umiejscowienie modułów logistycznych w systemach. P owi ązania mi ędzy modułami 

1 

3. Definiowanie firm i ich struktur w systemie ERP. F irma, zakład, skład, magazyn. Dział 
zbytu, dział zaopatrzenia. Powi ązania poszczególnych struktur i zarz ądzanie nimi. 

1 

4. Gospodarki zapasami – zarz ądzanie logistyk ą ( na podstawie SAP ). Indeksy, 
dostawcy. Zarz ądzanie zamówieniami, ofertowanie, kontrola cen, gos podarka 
magazynowa. Zarz ądzanie zapotrzebowaniem. 

3 

5. Sprzeda ży i dystrybucji ( na podstawie SAP ). Definiowanie i zarządzanie klientami. 
Obsługa zlece ń sprzeda ży, okre ślanie cen, fakturowanie. Transport, optymalizacja 
zagadnie ń transportowych. 

3 

6. Produkcja ( na podstawie SAP ) obsłudze ła ńcucha dostaw.. Definiowanie i 
zarządzanie zleceniami produkcyjnymi,  podstawy harmonog ramowania produkcji, 
planowanie potrzeb materiałowych. 

3 

7 Produkcji i moduł gospodarki zapasami – MRP ( na po dstawie SAP ). P ętla MRP. 
Definicja i zarz ądzanie p ętlą MRP opart ą o konsumpcj ę i o prognoz ę. 

3 

 

8 Procesy cało ściowe w logistyce:  ORDER TO CASH and PROCURE TO PAY ( n a 
podstawie SAP ) 

3 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z  wykorzystaniem systemów klasy ERP 
wspomagaj ących zarz ądzanie ła ńcuchem dostaw. 
Prezentacje multimedialne zwi ązane z omawianymi systemami informatycznymi. 
Prezentacje  i praktyczna obsługa omawianych systemó w informatycznych.  
Case study wybranych rozwi ązań w obszarze zastosowa ń Informatyki w obsłudze ła ńcucha dostaw. 
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Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów które maj ą form ę zaliczenie pisemnego ( test 
pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz wykonia pracy p raktycznej ( zwi ązanej z obsługa systemów informatycznych 
klasy ERP wspomagaj ących zarz ądzanie ła ńcuchem dostaw). 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do laboratorium 20 
Przygotowanie się do zajęć 10 
Studiowanie literatury 10 
SUMA 58 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  

• J. Majewski, Informatyka w logistyce, Instytut Wied zy i Magazynowania, Pozna ń, 2008 
• R. Kozłowski, Nowoczesne rozwi ązania w logistyce, Wolters Kluwers Polska, Warszawa,  2009 
• K. Rutkowski, Logistyka on-line, Zarz ądzanie ła ńćuchem dostaw w dobie gospdoarki elektronicznej, PWE, 

Warszawa, 2002 
• M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use tod ay's advanced business systems, H&M Books, 

2007 
• N. Muir, I. Kimbell, Discover SAP, Galileo Press Gmbh,  2009 
• L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Micr osoft Dynamics AX 2009, Microsoft Press, 

Washington, 2009 
• Dokumentacja oprogramowania SAP 
• Dokumentacja oprogramowania Micorosoft Dynamics 
• Dokumentacja oprogramowania Comarch XL 
• Bran żowe portale informacyjne: www.erpreview.pl, www.erp -view.pl 
• www.logistyka.net 
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Marketing mi ędzynarodowy – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Marketing mi ędzynarodowy 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów: II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl  Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  Izabela Ostrowska 
izabela.ostrowska@wzieu.pl  Anna Szwajlik anna.szwajlik@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Praktyczne przekazanie studentom  możliwości skutecznego  wykorzystania wiedzy z marketingu w kontekście działań 
międzynarodowych korporacji .. Wzrost zakresu powiązań z partnerami zagranicznymi w zmieniających się warunkach 
otoczenia międzynarodowego powoduje potrzebę wzbogacania wiedzy i umiejętności funkcjonowania w warunkach 
konkurencji. Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest zatem usystematyzowanie wiedzy o marketingu 
międzynarodowym, szczególnie dotyczących rynków krajów Unii Europejskiej  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny międzynarodowych działań  marketingowych, potrafi 
dokonać charakterystyki międzynarodowej strategii marketingowej, potrafi przedstawić proces formułowania koncepcji 
marketingowej w międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektować międzynarodową  koncepcję marketingową , potrafi wskazać na 
różnice jakie występują w działaniach na rynku krajowym a zagranicznym 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność myślenia dalekosiężnego w międzynarodowym 
przedsiębiorstwie logistycznym; uświadamia sobie konieczność wyboru przemyślanych działań i konsekwentnych ich 
realizacji dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa , szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów 
sprzedażowych, odczuwa znaczenie tradycji i zwyczajów kulturowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Proces integracji europejskiej jako podstawa rozwoju euromarketingu 1 
2. Geneza, istota euromarketingu. 1 
3. Internacjonalizacja a działania marketingowe przedsiębiorstwa – pojęcie i jej przyczyny. 1 
4.Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstwa. 1 
5. Elementy otoczenia euromarketingu. Zachowania nabywców na rynkach zagranicznych. 2 
6. Uregulowania prawne dotyczące mediów europejskich 1 

 

7. Strategiczne planowanie działań marketingowych na rynku międzynarodowym 2 
 8. Charakterystyka międzynarodowej firmy i jej analiza pozycji konkurencyjnej. 2 
 9. Strategie wejścia na rynek międzynarodowy   2 
 10. Planowanie działań marketingowy  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka międzynarodowej firmy logistycznej 2 
2.Analiza pozycji konkurencyjnej. 2 
3. Instrumenty strategii europromocji 1 
4. Elementy otoczenia euromarketingu. Zachowania nabywców na rynkach zagranicznych. 3 
5. Eurosegmenty. 2 
6 Struktura warstwowa produktu międzynarodowego 2 
6. Ustalenia celów marketingowych dla międzynarodowej  firmy – case study 2 
7. Pozycjonowanie międzynarodowych  usług – działania sieciowe 4 
8. Rola ceny na rynku międzynarodowym 2 
8. Wpływ kultury na działania promocyjne. 2 

 

9. Plan promocji międzynarodowej (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów 
promocji mix, plan dla poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła 
reklamowe, itp.) 

3 
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10. Istota i elementy eurodystrybucji. Wzrost roli eurologistyki. 3 
11. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w UE. 2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa : 
1. A. Sznajder: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 1997. 
2. M. Komor: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2000 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy. Zarys 
problematyki. PWE, Warszawa 2008. 
2. E. . Duliniec: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004, 
3. W. Grzegorczyk: Marketing na rynkach zagranicznych. Oficyna Ekonomiczna, Karków 
2005. 
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Marketing mi ędzynarodowy – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Marketing mi ędzynarodowy 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów: II stopania, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Agnieszka Smalec agnieszka.smalec@wzieu.pl  Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  Izabela Ostrowska 
izabela.ostrowska@wzieu.pl  Anna Szwajlik anna.szwajlik@wzieu.pl  
 
Cel przedmiotu  
Praktyczne przekazanie studentom  możliwości skutecznego  wykorzystania wiedzy z marketingu w kontekście działań 
międzynarodowych korporacji . Wzrost zakresu powiązań z partnerami zagranicznymi w zmieniających się warunkach 
otoczenia międzynarodowego powoduje potrzebę wzbogacania wiedzy i umiejętności funkcjonowania w warunkach 
konkurencji. Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest zatem usystematyzowanie wiedzy o marketingu 
międzynarodowym, szczególnie dotyczących rynków krajów Unii Europejskiej  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny międzynarodowych działań  marketingowych, potrafi 
dokonać charakterystyki międzynarodowej strategii marketingowej, potrafi przedstawić proces formułowania koncepcji 
marketingowej w międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektować międzynarodową  koncepcję marketingową , potrafi wskazać na 
różnice jakie występują w działaniach na rynku krajowym a zagranicznym 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność myślenia dalekosiężnego w międzynarodowym 
przedsiębiorstwie logistycznym; uświadamia sobie konieczność wyboru przemyślanych działań i konsekwentnych ich 
realizacji dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa , szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów 
sprzedażowych, odczuwa znaczenie tradycji i zwyczajów kulturowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.Proces integracji europejskiej jako podstawa rozwoju euromarketingu 1 
2. Geneza, istota euromarketingu. 1 
3. Internacjonalizacja a działania marketingowe przedsiębiorstwa – pojęcie i jej przyczyny. 1 
4.Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstwa. 1 
5. Elementy otoczenia euromarketingu. Zachowania nabywców na rynkach zagranicznych. 1 
6. Uregulowania prawne dotyczące mediów europejskich 1 

 

7. Strategiczne planowanie działań marketingowych na rynku międzynarodowym 1 
 8. Charakterystyka międzynarodowej firmy i jej analiza pozycji konkurencyjnej. 2 
 9. Strategie wejścia na rynek międzynarodowy   2 
 10. Planowanie działań marketingowy  1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka międzynarodowej firmy logistycznej 1 
2.Analiza pozycji konkurencyjnej. 1 
3. Instrumenty strategii europromocji 1 
4. Elementy otoczenia euromarketingu. Zachowania nabywców na rynkach zagranicznych. 2 
5. Eurosegmenty. 2 
6 Struktura warstwowa produktu międzynarodowego 1 
6. Ustalenia celów marketingowych dla międzynarodowej  firmy – case study 1 
7. Pozycjonowanie międzynarodowych  usług – działania sieciowe 2 
8. Rola ceny na rynku międzynarodowym 1 
8. Wpływ kultury na działania promocyjne. 1 

 

9. Plan promocji międzynarodowej (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów 
promocji mix, plan dla poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła 
reklamowe, itp.) 

2 
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10. Istota i elementy eurodystrybucji. Wzrost roli eurologistyki. 2 
11. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w UE. 1 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 20 
Przygotowanie się do zajęć 15 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 20 
SUMA 55 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa : 
1. A. Sznajder: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 1997. 
2. M. Komor: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2000 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy. Zarys 
problematyki. PWE, Warszawa 2008. 
2. E. . Duliniec: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004, 
3. W. Grzegorczyk: Marketing na rynkach zagranicznych. Oficyna Ekonomiczna, Karków 
2005. 
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Negocjacje i komunikacja międzykulturowa w procesach logistycznych – 
stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i komunikacja 
międzykulturowa w procesach logistycznych   
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka  
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych  

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl  Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  Kamila Peszko 
kamila.peszko@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z komunikacją biznesową w różnych kulturach, z 
uwzględnieniem najistotniejszych podziałów i elementów charakterystycznych dla reprezentujących różne kultury 
biznesowe narodowości. Wiedza ta stanowi bazę do przygotowania się do szeroko rozumianej komunikacji biznesowej z 
różnymi kulturami. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
- 
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna istotę komunikacji, proces komunikacji, definiuje pojęcie kultura, rozróżnia kultury wg. 
różnych kryteriów, zna specyficzne cechy wybranych kultur na świecie.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować komunikację z wybraną, przykładową kulturą, rozpoznaje 
rodzaje kultur, identyfikuje potrzeby kulturowe wybranych kultur, potrafi dostosować relacje biznesowe fo specyfiki 
wybranych kultur 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje arbitralność kultury, tj .uświadamia sobie, że  pewny typy 
zachowań przyjęte w danej kulturze nie muszą być akceptowane, lecz wręcz przeciwnie – potępiane w innej. Szanuje 
każdą jednostkę ludzką, akceptując, że odmienność zachowań nie jest wynikiem wyższości jednej kultury nad innymi, tylko 
rezultatem ich różnorodności.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota komunikacji, proces komunikacji, kanały i bariery skutecznej komunikacji 2 
2. Komunikacja werbalna 1 
3. Komunikacja niewerbalna. 1 
4. Istota kultury, definicje, kultura jawna i ukryta 1 
5. Potrzeby kulturowe 1 
6. Podział kultur wg. podejścia do transakcji (kultury propartnerskie i kultury protransakcyjne) 2 
7. Podział kultur wg., stosunków międzyludzkich i statusu społecznego (kultury ceremonialne i 
hierarchiczne oraz kultury nieceremonialne i egalitarne),  

1 

8. Podział kultur wg. podejścia do czasu (kultury polichromiczne i kultury monochromiczne)  1 
9 Podział kultur wg. oraz sposobu wyrażania emocji w kontaktach międzyludzkich (kultury 
powściągliwe i kultury ekspresyjne). 

2 

 

10. Etyka w komunikacji międzykulturowej 1 
 11. Istota negocjacji w procesach logistycznych 1 
 12. Międzynarodowe negocjacje handlowe  – różne kraje 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rozpoznawanie barier w procesie komunikacji; dostosowanie kanałów do odbiorcy – case 
study  

1 

2. Podstawowe rodzaje i style negocjacji 1 
3. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. 2 
4. Charakterystyka wybranych kultur.. Praca w grupach na wybranych przykładach. 2 
3. Definiowanie potrzeb kulturowych w wybranych kulturach. Case study. 1 

 

5. Identyfikowanie kultur propartnerskich i pro transakcyjnych. Poszukiwanie różnic i 
podobieństw. Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach  

1 
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6. Identyfikowanie kultur powściągliwych i ekspresyjnych. Poszukiwanie różnic i podobieństw. 
Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach 

2 

7 . Identyfikowanie kultur polichromicznych i monochromicznych. Poszukiwanie różnic i 
podobieństw. Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach 

1 

8. Identyfikowanie kultur powściągliwych i ekspresyjnych. Poszukiwanie różnic i podobieństw. 
Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach 

1 

9. Praktyczne przykłady różnic międzykulturowych w zachowaniach podczas negocjacji  - 
case study  

1 

 10. Autoprezentacja i praktyczna prezentacja 1 
 11.Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć. 
  
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 72 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
 
1. G. Rosa, E. Flejterska, L.Gracz: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009 
2.G.Rosa :. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 

3. 3.H.Mruk .: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
4. R.R. Gesteland: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 
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Negocjacje i komunikacja międzykulturowa w procesach logistycznych – 
niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i komunikacja 
międzykulturowa w procesach logistycznych   
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka  
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych  

Rok / Semestr 2/3 
Rodzaj studiów II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl  Leszek Gracz leszek.gracz@wzieu.pl  Kamila Peszko 
kamila.peszko@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z komunikacją biznesową w różnych kulturach, z 
uwzględnieniem najistotniejszych podziałów i elementów charakterystycznych dla reprezentujących różne kultury 
biznesowe narodowości. Wiedza ta stanowi bazę do przygotowania się do szeroko rozumianej komunikacji biznesowej z 
różnymi kulturami. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
- 
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna istotę komunikacji, proces komunikacji, definiuje pojęcie kultura, rozróżnia kultury wg. 
różnych kryteriów, zna specyficzne cechy wybranych kultur na świecie.  
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować komunikację z wybraną, przykładową kulturą, rozpoznaje 
rodzaje kultur, identyfikuje potrzeby kulturowe wybranych kultur, potrafi dostosować relacje biznesowe fo specyfiki 
wybranych kultur 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje arbitralność kultury, tj .uświadamia sobie, że  pewny typy 
zachowań przyjęte w danej kulturze nie muszą być akceptowane, lecz wręcz przeciwnie – potępiane w innej. Szanuje 
każdą jednostkę ludzką, akceptując, że odmienność zachowań nie jest wynikiem wyższości jednej kultury nad innymi, tylko 
rezultatem ich różnorodności.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota komunikacji, proces komunikacji, kanały i bariery skutecznej komunikacji 1 
2. Komunikacja werbalna 1 
3. Komunikacja niewerbalna. 1 
4. Istota kultury, definicje, kultura jawna i ukryta 1 
5. Potrzeby kulturowe 1 
6. Podział kultur wg. podejścia do transakcji (kultury propartnerskie i kultury protransakcyjne) 1 
7. Podział kultur wg., stosunków międzyludzkich i statusu społecznego (kultury ceremonialne i 
hierarchiczne oraz kultury nieceremonialne i egalitarne),  

1 

8. Podział kultur wg. podejścia do czasu (kultury polichromiczne i kultury monochromiczne)  1 
9 Podział kultur wg. oraz sposobu wyrażania emocji w kontaktach międzyludzkich (kultury 
powściągliwe i kultury ekspresyjne). 

1 

 

10. Etyka w komunikacji międzykulturowej 1 
 11. Istota negocjacji w procesach logistycznych 1 
 12. Międzynarodowe negocjacje handlowe  – różne kraje 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rozpoznawanie barier w procesie komunikacji; dostosowanie kanałów do odbiorcy – case 
study  

1 

2. Podstawowe rodzaje i style negocjacji 1 
3. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. 1 
4. Charakterystyka wybranych kultur.. Praca w grupach na wybranych przykładach. 1 
3. Definiowanie potrzeb kulturowych w wybranych kulturach. Case study. 1 

 

5. Identyfikowanie kultur propartnerskich i pro transakcyjnych. Poszukiwanie różnic i 
podobieństw. Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach  

1 
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6. Identyfikowanie kultur powściągliwych i ekspresyjnych. Poszukiwanie różnic i podobieństw. 
Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach 

1 

7 . Identyfikowanie kultur polichromicznych i monochromicznych. Poszukiwanie różnic i 
podobieństw. Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach 

1 

8. Identyfikowanie kultur powściągliwych i ekspresyjnych. Poszukiwanie różnic i podobieństw. 
Symulacja spotkań przedstawicieli obu typów kultur. Praca w grupach 

1 

9. Praktyczne przykłady różnic międzykulturowych w zachowaniach podczas negocjacji  - 
case study  

1 

 10. Autoprezentacja i praktyczna prezentacja 1 
 11.Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 
umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
zrealizowanie minimum trzech aktywności z zajęć. 
  
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 72 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
 
1. G. Rosa, E. Flejterska, L.Gracz: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009 
2.G.Rosa :. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 

5. 3.H.Mruk .: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
4. R.R. Gesteland: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 
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Reinżynieria procesów logistycznych (BPR) – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Rein żynieria procesów logistycznych 
(BPR) 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr: drugi/trzeci  
Rodzaj studiów:II stopie ń, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Podstawowe wiadomości z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem budowania oraz funkcjonowania systemów 
i procesów logistycznych, a także funkcjonowania łańcuchów oraz sieci dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki oraz organizacji i zarządzania. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować założenia podejścia procesowego w 
logistyce oraz koncepcji BPR, zna metody i narzędzia wspomagające projektowanie procesów oraz mierzące ich 
efektywność. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi identyfikować oraz ilustrować procesy zachodzące w przedsiębiorstwach, 
dokonać ich analizy, zaproponować usprawnienia, a także przeprowadzić pomiar efektów tych zmian.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań procesowych w 
logistyce oraz pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, podstawowe założenia. 1 
2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – istota i klasyfikacje. 2 
3. Infrastruktura oraz uczestnicy procesów logistycznych. 2 
4. Reinżynieria procesów biznesowych (BPR) – założenia podejścia. 2 
5. Metody i narzędzia wspomagające przeprojektowywanie procesów. 2 
6. Wartość dla klienta jako cel reinżynieringu. 2 
7. Pomiar efektywności procesów logistycznych. 2 

 

8. Informatyczne wspomaganie reinżynierii procesów. 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w logistyce. Znaczenie projektowania procesów logistycznych. 2 
2. Metody wizualizacji procesów – schematy, mapy. 4 
3. Podstawy zarządzania procesami. Metody i narzędzia zarządzania procesami. 2 
4. Mierniki wydajności procesu. Koszt, jakości i czas procesu. 2 
5. BPR – metody, korzyści oraz przyczyny niepowodzeń. 4 
6. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 2 
7. Benchmarking procesów logistycznych. 2 
8. Reinżynieria procesów w łańcuchu dostaw, model SCOR. 2 
9. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie procesami logistycznymi. 2 

 

10. Reinżyniering w praktyce – przedstawienie oraz omówienie projektów. 8 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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Wykład problemowy i informacyjny, prezentacja multimedialna, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy omawiający 
możliwości zastosowania metody BPR w wybranej firmie. 
Zaliczenie wykładu : egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładzie oraz zawartych w literaturze podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 30 
Przygotowanie do egzaminu 30 
Przygotowanie projektu 50 
SUMA 135 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa : 
1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo One Press, 
Gliwice 2007. 
2. Pacholski L., Cempel W., Pawlewski P.: Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w 
przedsiębiorstwie. Wydawnictwo  Politechniki Poznańskiej,  Poznań 2009. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. Część I. Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2006. 
2. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001. 
3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
4. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2001. 
5. Procesy i projekty logistyczne, red.S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2008. 
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Reinżynieria procesów logistycznych (BPR) – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Rein żynieria procesów logistycznych 
(BPR) 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr: drugi/trzeci  
Rodzaj studiów: niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Podstawowe wiadomości z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem budowania oraz funkcjonowania systemów 
i procesów logistycznych, a także funkcjonowania łańcuchów oraz sieci dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących logistyki oraz organizacji i zarządzania. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować założenia podejścia procesowego w 
logistyce oraz koncepcji BPR, zna metody i narzędzia wspomagające projektowanie procesów oraz mierzące ich 
efektywność. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi identyfikować oraz ilustrować procesy zachodzące w przedsiębiorstwach, 
dokonać ich analizy, zaproponować usprawnienia, a także przeprowadzić pomiar efektów tych zmian.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań procesowych w 
logistyce oraz pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, podstawowe założenia. 1 
2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – istota i klasyfikacje. 1 
3. Infrastruktura oraz uczestnicy procesów logistycznych. 1 
4. Reinżynieria procesów biznesowych (BPR) – założenia podejścia. 2 
5. Metody i narzędzia wspomagające przeprojektowywanie procesów. 2 
6. Wartość dla klienta jako cel reinżynieringu. 2 
7. Pomiar efektywności procesów logistycznych. 1 

 

8. Informatyczne wspomaganie reinżynierii procesów. 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podejście procesowe w logistyce. Znaczenie projektowania procesów logistycznych. 1 
2. Metody wizualizacji procesów – schematy, mapy. 2 
3. Podstawy zarządzania procesami. Metody i narzędzia zarządzania procesami. 1 
4. Mierniki wydajności procesu. Koszt, jakości i czas procesu. 1 
5. BPR – metody, korzyści oraz przyczyny niepowodzeń. 2 
6. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 1 
7. Benchmarking procesów logistycznych. 1 
8. Reinżynieria procesów łańcucha dostaw, model SCOR. 2 
9. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie procesami logistycznymi. 1 

 

10. Reinżyniering w praktyce – przedstawienie oraz omówienie projektów. 6 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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Wykład problemowy i informacyjny, prezentacja multimedialna, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy omawiający 
możliwości zastosowania metody BPR w wybranej firmie. 
Zaliczenie wykładu : egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładzie oraz zawartych w literaturze podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie do zajęć, Praca na platformie moodle 30 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Przygotowanie projektu 50 
SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa : 
1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo One Press, 
Gliwice 2007. 
2. Pacholski L., Cempel W., Pawlewski P.: Reengineering. Reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w 
przedsiębiorstwie. Wydawnictwo  Politechniki Poznańskiej,  Poznań 2009. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. Część I. Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2006. 
2. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001. 
3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
4. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2001. 
5. Procesy i projekty logistyczne, red. S.Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2008. 
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Analiza rynku mi ędzynarodowego – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku 
międzynarodowego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu 
Morskiego 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów Studia II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) prof. dr hab. Jolanta Zieziula (jolanta.zieziula@wzieu.pl), dr 
Karolina Drela (karolina.drela@wzieu.pl ), dr Wojciech Drożdż (wojciech.drozdz@wzieu.pl ), dr Anna Grabowska – Pieśla 
(anna.grabowska-piesla@wzieu.pl), dr Agnieszka Małkowska (agnieszka.malkowska@wzieu.pl)  

 
Cel przedmiotu  
Podstawowym zamierzeniem jest dostarczenie studentom szerokiej i fundamentalnej wiedzy ekonomicznej dotyczącej 
funkcjonowania gospodarki i podmiotów gospodarczych na szczeblu międzynarodowym, która pozwoli absolwentom na 
funkcjonowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Układ proponowanych treści porusza zagadnienia związane z 
popytem, podażą, kształtowaniem cen i zaburzeniami mechanizmu funkcjonowania rynku międzynarodowego. Celem 
prowadzonych zajęć jest także przygotowanie studenta do trafnego podejmowania decyzji gospodarczych w oparciu o 
analizę danych i pojęć z zakresu kształtowania pozycji konkurencyjnej oraz marketingu w warunkach międzynarodowych. 
Realizacja przedmiotu ma na celu przygotowanie specjalistów różnych szczebli zarządzania, w firmach i instytucjach 
prowadzących działalność ponadnarodową oraz rozwój umiejętności niezbędnych dla samodzielnego rozwiązywania 
problemów zawodowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Podstawowa wiedza z zakresu handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, makroekonomii, 
logistyki geografii  gospodarczej  
 Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student kategoryzuje rodzaje oraz poszczególne elementy międzynarodowego rynku. Rozumie 
determinanty kształtowania się cen, dochodów i innych relacji na rynkach światowych. Potrafi omówić czynniki sukcesu 
najbogatszych krajów i zagrożenia związane z umiędzynarodowieniem gospodarek.  
W zakresie umiej ętności student maksymalizuje trafność podejmowanych decyzji, a w konsekwencji możliwości 
osiągnięcia sukcesu w biznesie. Opanowanie rozległej wiedzy ugruntowuje znajomość praktycznych narzędzi 
analitycznych, co prowadzi do lepszej diagnozy i prognozy sytuacji firm i gospodarek na rynku międzynarodowym. 
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje ważność rozwoju wszystkich podmiotów gospodarczych w 
wymiarze międzynarodowym, szanuje złożoność procesów gospodarczych, ma świadomość konieczności funkcjonowania 
w środowisku wielokulturowym oraz w odmiennych systemach prawnych i politycznych. 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin  
1. Istota i elementy rynku międzynarodowego  
2. Popyt międzynarodowy i jego  determinanty 
3. Podaż międzynarodowa i jej determinanty 
4. Charakterystyka podmiotów na arenie międzynarodowej 
5. Dylematy polityki protekcjonistycznej w warunkach niedoskonałej konkurencji rynkowej 
6. Marketing i dystrybucja w otoczeniu międzynarodowym 
7. Efektywność i konkurencyjność funkcjonowania wybranych rynków w warunkach 
globalizacji, regionalizacji, współpracy trans granicznej 
8. Warunki poprawy konkurencyjności Polski na rynku międzynarodowym 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
1 

Suma  15 
 Forma zaj ęć – ćwiczenia  
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1.Kształtowanie się cen na rynkach międzynarodowych 
2.Elastyczność popytu i podaży międzynarodowej 
3.Rodzaje rynku międzynarodowego według kryterium przedmiotu obrotu 
4.Rodzaje rynku międzynarodowego według kryterium zorganizowania rynków 
5. Rodzaje rynku międzynarodowego według kryterium swobody dokonywania transakcji 
6. ograniczenia swobodnego przepływu towarów i usług 
7.Obsługa obrotu międzynarodowego aspekty prawne, logistyka międzynarodowa, 
uwarunkowanie infrastrukturalne 
8. Zewnętrzna równowaga ekonomiczna i dostosowania rynku (mechanizm dostosowawczy w 
warunkach kursów stałych, mechanizm dostosowawczy w warunkach kursów płynnych) 
9. Mechanizm powstawania kryzysów finansowych 
10.Strategie marketingowe przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym 
11.Odmienność praktyki handlowej na rynkach międzynarodowych w kontekście różnic 
kulturowych 
12. Metody i techniki działania w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku 
międzynarodowego 
13.Wybrane problemy analizy przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym 
14. Pisemne kolokwium  z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-14 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
4 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 

Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, prezentacje, dyskusja, konsultacje indywidualne  

Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie pisemne ćwiczeń: prezentacja przez student ów wybranego materiału przy użyciu technik multimedialnych oraz 
jedno pisemne kolokwium  po zrealizowaniu programu przedmiotu  (koniec semestru) w formie testowej – test wyboru oraz 
w postaci dołączonych do testu krótkich pytań otwartych.  
Egzamin pisemny z materiału obejmującego wykłady i ćwiczenia, w sesji egzaminacyjnej, w formie testowej-test wyboru; 
student podchodzi do egzaminu uzyskawszy pozytywną ocenę z ćwiczeń. 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45  (istnieje możliwość kontaktu na konsultacjach 

cotygodniowych) 
Przygotowanie się do zajęć 60 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 45 
SUMA 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008 
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, pod red. E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzyńska, D. Wacinkiewicz,  
C. H. Beck Warszawa 2001 
A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010  
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, pod. red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, 
Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2007 
J.Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wyd. SGH, Warszawa 
2005 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Źródła internetowe: www.nbp.pl, www.mg.gov.pl,  www.ukie.gov.pl  
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Analiza rynku mi ędzynarodowego – niestacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku 
międzynarodowego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu 
Morskiego 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr II rok, 3 semestr 
Rodzaj studiów Studia II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot prof. dr hab. Jolanta Zieziula (jolanta.zieziula@wzieu.pl), dr Karolina Drela 
(karolina.drela@wzieu.pl ), dr Wojciech Drożdż (wojciech.drozdz@wzieu.pl ), dr Anna Grabowska – Pieśla 
(anna.grabowska-piesla@wzieu.pl), dr Agnieszka Małkowska (agnieszka.malkowska@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Podstawowym zamierzeniem jest dostarczenie studentom szerokiej i fundamentalnej wiedzy ekonomicznej dotyczącej 
funkcjonowania gospodarki i podmiotów gospodarczych na szczeblu międzynarodowym, która pozwoli absolwentom na 
funkcjonowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Układ proponowanych treści porusza zagadnienia związane z 
popytem, podażą, kształtowaniem cen i zaburzeniami mechanizmu funkcjonowania rynku międzynarodowego. Celem 
prowadzonych zajęć jest także przygotowanie studenta do trafnego podejmowania decyzji gospodarczych w oparciu o 
analizę danych i pojęć z zakresu kształtowania pozycji konkurencyjnej oraz marketingu w warunkach międzynarodowych. 
Realizacja przedmiotu ma na celu przygotowanie specjalistów różnych szczebli zarządzania, w firmach i instytucjach 
prowadzących działalność ponadnarodową oraz rozwój umiejętności niezbędnych dla samodzielnego rozwiązywania 
problemów zawodowych. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Podstawowa wiedza z zakresu handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, makroekonomii, 
logistyki, geografii  gospodarczej  
 Efekty kształcenia   
W zakresie wiedzy student kategoryzuje rodzaje oraz poszczególne elementy międzynarodowego rynku. Rozumie 
determinanty kształtowania się cen, dochodów i innych relacji na rynkach światowych. Potrafi omówić czynniki sukcesu 
najbogatszych krajów i zagrożenia związane z umiędzynarodowieniem gospodarek.  
W zakresie umiej ętności student maksymalizuje trafność podejmowanych decyzji, a w konsekwencji możliwości 
osiągnięcia sukcesu w biznesie. Opanowanie rozległej wiedzy ugruntowuje znajomość praktycznych narzędzi 
analitycznych, co prowadzi do lepszej diagnozy i prognozy sytuacji firm i gospodarek na rynku międzynarodowym. 
W zakresie kompetencji społecznych student akceptuje ważność rozwoju wszystkich podmiotów gospodarczych w 
wymiarze międzynarodowym, szanuje złożoność procesów gospodarczych, ma świadomość konieczności funkcjonowania 
w środowisku wielokulturowym oraz w odmiennych systemach prawnych i politycznych. 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin  
1. Istota i elementy rynku międzynarodowego  
2. Popyt międzynarodowy i jego  determinanty 
3. Podaż międzynarodowa i jej determinanty 
4. Charakterystyka podmiotów na arenie międzynarodowej 
5. Marketing i dystrybucja w otoczeniu międzynarodowym 
6. Efektywność i konkurencyjność funkcjonowania wybranych rynków w warunkach 
globalizacji, regionalizacji, współpracy trans granicznej 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

Suma  12 
Forma zaj ęć – ćwiczenia   
1.Kształtowanie się cen na rynkach międzynarodowych 
2.Elastyczność popytu i podaży międzynarodowej 
3.Rodzaje rynku międzynarodowego według kryterium przedmiotu obrotu 
4.Rodzaje rynku międzynarodowego według kryterium zorganizowania rynków 
5. Rodzaje rynku międzynarodowego według kryterium swobody dokonywania transakcji 
6. Obsługa obrotu międzynarodowego aspekty prawne, logistyka międzynarodowa, 
uwarunkowanie infrastrukturalne 
7.Strategie marketingowe przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym 
8. Wybrane problemy analizy przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym 
9. Pisemne kolokwium  z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-8 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
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wykład i ćwiczenia z użyciem technik multimedialnych, prezentacje, dyskusja, konsultacje indywidualne  

Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie pisemne ćwiczeń: prezentacja przez student ów wybranego materiału przy użyciu technik multimedialnych oraz 
jedno pisemne kolokwium  po zrealizowaniu programu przedmiotu  (koniec semestru) w formie testowej – test wyboru oraz 
w postaci dołączonych do testu krótkich pytań otwartych.  
Egzamin pisemny z materiału obejmującego wykłady i ćwiczenia, w sesji egzaminacyjnej, w formie testowej-test wyboru; 
student podchodzi do egzaminu uzyskawszy pozytywną ocenę z ćwiczeń. 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30  (istnieje możliwość kontaktu na konsultacjach 

cotygodniowych) 
Przygotowanie się do zajęć 36 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 34 
SUMA 100 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008 
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, pod red. E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzyńska, D. Wacinkiewicz,  
C. H. Beck Warszawa 2001 
A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010  
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, pod. red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, 
Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2007 
J.Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wyd. SGH, Warszawa 
2005 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Źródła internetowe: www.nbp.pl, www.mg.gov.pl,  www.ukie.gov.pl  
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Semestr IV  

Ubezpieczenia w logistyce – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
 UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, 
 Katedra Finansów Przedsi ębiorstwa 

Kierunek: LOGISTYKA 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów II stopnia,  
Stacjonarne 

Forma zaj ęć Wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry    aurelia.bielawska@wzieu.pl  
dr Anna Bera, adiunkt                                                      anna.bera@wzieu.pl                 
mgr Dominika Kordela, asystent                                      dominika.kordela@wzieu.pl 
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor                 bogusław.walczak@wzieu.pl 
dr Sławomir Zarębski, adiunkt                                         sławomir.zarebski@wzieu.pl 
mgr Magdalena Kosowska, asystent                              magdalena.kosowska@wzieu.pl 
mgr Maciej Pawłowski, asystent                                    maciej.pawlowski@wzieu.pl 
mgr Dariusz Pauch, asystent                                         dariusz.pauch@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rynku ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem 
ubezpieczeń znajdujących zastosowanie w logistyce. Przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności 
ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo omówione zostaną 
poszczególne produkty ubezpieczeń wykorzystywanych w logistyce. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkjconowania i działalności przedsiębiorstw logistycznych. 

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe instrumenty i regulacje, dotyczące funkcjonowania rynku ubezpieczeń w 
logistyce.     
W zakresie umiej ętności student potrafi wykorzystywać narzędzia ubezpieczeniowe i potrafi partycypować w tworzeniu i 
realizowaniu kontraktu ubezpieczeniowego w logistyce.    
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje i rozumie znaczenie ubezpieczeń dla efektywnego 
funkcjonowania firm logistycznych.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
 1.Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce 2 
2. Ryzyko ubezpieczeniowe  2 
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 2 
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe 2 
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego 2 
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: 2 
7. Produkty ubezpieczeń w logistyce  2 

 

8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju 1 
Suma - 15 

Treści programowe 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
 Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce 2 
2. Ryzyko ubezpieczeniowe  2 
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 2 
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe 2 
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego 2 
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: 2 
7. Produkty ubezpieczeń  w logistyce  2 
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju 1 
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Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).  
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 60 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa: 
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004, 
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005, 
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004,  
Literatura uzupełniająca: 
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001 
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003. 
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Ubezpieczenia w logistyce – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
 UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, 
 Katedra Finansów Przedsi ębiorstwa 

Kierunek: LOGISTYKA 
Specjalno ść: wszystkie 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów Studia II stopnia,  
Niestacjonarne 

Forma zaj ęć Wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, kierownik katedry    aurelia.bielawska@wzieu.pl  
dr Anna Bera, adiunkt                                                      anna.bera@wzieu.pl                 
mgr Dominika Kordela, asystent                                      dominika.kordela@wzieu.pl 
dr hab. prof. US Bogusław Walczak, profesor                 bogusław.walczak@wzieu.pl 
dr Sławomir Zarębski, adiunkt                                         sławomir.zarebski@wzieu.pl 
mgr Magdalena Kosowska, asystent                              magdalena.kosowska@wzieu.pl 
mgr Maciej Pawłowski, asystent                                    maciej.pawlowski@wzieu.pl 
mgr Dariusz Pauch, asystent                                         dariusz.pauch@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rynku ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem 
ubezpieczeń znajdujących zastosowanie w logistyce. Przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności 
ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Szczegółowo omówione zostaną 
poszczególne produkty ubezpieczeń wykorzystywanych w logistyce. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkjconowania i działalności przedsiębiorstw logistycznych. 

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe instrumenty i regulacje, dotyczące funkcjonowania rynku ubezpieczeń w 
logistyce.     
W zakresie umiej ętności student potrafi wykorzystywać narzędzia ubezpieczeniowe i potrafi partycypować w tworzeniu i 
realizowaniu kontraktu ubezpieczeniowego w logistyce.    
 W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje i rozumie znaczenie ubezpieczeń dla efektywnego 
funkcjonowania firm logistycznych.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
 1.Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce 2 
2. Ryzyko ubezpieczeniowe  2 
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 2 
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe 2 
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego 1 
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: 1 
7. Produkty ubezpieczeń w logistyce  1 

 

8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju 1 
Suma - 12 

Treści programowe 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
 Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce 2 
2. Ryzyko ubezpieczeniowe  2 
3. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń 2 
4. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe 2 
5. Techniczne charakterystyki kontraktu ubezpieczeniowego 1 
6. Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych: 1 
7. Produkty ubezpieczeń  w logistyce  1 
8. Rynek ubezpieczeń w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju 1 

 

  
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
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Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, prezentacje 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwia ( pytania otwarte i zadania).  
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć 36 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 60 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

4 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa: 
Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004, 
Podstawy ubezpieczeń, tom II - produkty. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005, 
Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004,  
Literatura uzupełniająca: 
Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T.Sangowski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001 
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003. 
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Badania marketingowe – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  Badania Marketingowe 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Wszystkie 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Joanna Hołub- Iwan, Magdalena Małachowska magdalena.malachowska@wzieu.pl   

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów ze sposobami pozyskiwania informacji marketingowej i sposobami jej wykorzystania w procesie 
zarządzania.; zdobycie przez studentów umiejętności samodzielnego zaprojektowania, przeprowadzenia i 
zinterpretowania badania marketingowego, odpowiadającego problemom decyzyjnym przedsiębiorstw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna proces badania marketingowego; rozpoznaje podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, 
rozpoznaje sytuacje marketingowej, potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny 
zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć problem decyzyjny na problemy badawcze, potrafi sformułować 
hipotezę, dobiera odpowiednią dla danego problemu metodę doboru próby, identyfikuje i przygotowuję metodę badawczą 
dla wybranego problemu badawczego, samodzielnie analizuje dane uzyskane z badania.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność rozpoznania rynku dla poprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w konkurencyjnych otoczeniu; jest świadomy problemów etycznych związanych z 
badaniami marketingowymi.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych; System 
Informacji marketingowej; funkcje, cele i zakres badań marketingowych; ESOMAR 

2 

2. Od symptomu problemu do hipotezy i pytań badawczych - transformacja dostrzeganych 
symptomów w: problem decyzyjny, problem badawczy, hipotezy, pytania badawcze 

2 

3. Etapy procesu badania marketingowego; planowanie badania marketingowego; badania 
marketingowe wtórne i pierwotne; badania jakościowe i ilościowe 

2 

4. Metody doboru próby badawczej (losowe i nielosowe); podstawowe wzory na obliczanie 
wielkości próby badawczej 

1 

5. Metody badań marketingowych  4 
12. Błędy w zbieraniu danych i działania zapobiegawcze 1 
13. Metody analizy danych marketingowych 1 
14. Metody prezentacji i oceny badania marketingowego 1 

 

15 Organizacja badań w przedsiębiorstwie; wykorzystanie badań marketingowych w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

1 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie systemu informacji marketingowej dla wybranego przedsiębiorstwa. 
Antycypacja potrzeb informacyjnych 

1 

2. Transformacja symptomów problemów w problem badawczy, hipotezy i pytania badawcze 
– praca w grupach na przykładach 

1 

3. Dobór źródeł informacji dla przykładowych sytuacji decyzyjnych w przedsiębiorstwie. 2 
4.Praktyczne ćwiczenia z doboru próby do badań na konkretnych przykładach.  2 
5. Projektowanie kwestionariusza ankiety. 2 
6. Projektowanie kwestionariusza wywiadu bezpośredniego dla wybranego problemu 
badawczego. 

1 

7. Projektowanie scenariusza badania do badań fokusowego dla wybranego przykładu. 1 
8. Projektowanie eksperymentu jako metody zbierania danych dla wybranego przykładu 1 
9. Dostosowywanie skali w badaniu postaw do wybranych problemów badawczych 1 

 

10. Praktyczne ćwiczenia z redukcji i analizy danych 1 
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11. Prezentacja wyników badania własnego studentów 1 
12.Pisemne kolokwium (II) z zagadnień prezentowanych na zajęciach 8-13 1 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy 
studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
przeprowadzenie i zaprezentowanie na zajęciach - badania ankietowego wg. wskazówek nauczyciela. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 96 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1.  S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
2.  Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005.  
 
Literatura uzupełniająca 
3. Badania marketingowe. Red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001  
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Badania marketingowe – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  Badania Marketingowe 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Wszystkie 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Joanna Hołub- Iwan, Magdalena Małachowska magdalena.malachowska@wzieu.pl   

 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów ze sposobami pozyskiwania informacji marketingowej i sposobami jej wykorzystania w procesie 
zarządzania.; zdobycie przez studentów umiejętności samodzielnego zaprojektowania, przeprowadzenia i 
zinterpretowania badania marketingowego, odpowiadającego problemom decyzyjnym przedsiębiorstw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu 
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna proces badania marketingowego; rozpoznaje podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, 
rozpoznaje sytuacje marketingowej, potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie, rozumie przyczyny 
zachowań rynkowych konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć problem decyzyjny na problemy badawcze, potrafi sformułować 
hipotezę, dobiera odpowiednią dla danego problemu metodę doboru próby, identyfikuje i przygotowuję metodę badawczą 
dla wybranego problemu badawczego, samodzielnie analizuje dane uzyskane z badania.  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność rozpoznania rynku dla poprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w konkurencyjnych otoczeniu; jest świadomy problemów etycznych związanych z 
badaniami marketingowymi.  
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych; System 
Informacji marketingowej; funkcje, cele i zakres badań marketingowych; ESOMAR 

2 

2. Od symptomu problemu do hipotezy i pytań badawczych - transformacja dostrzeganych 
symptomów w: problem decyzyjny, problem badawczy, hipotezy, pytania badawcze 

2 

3. Etapy procesu badania marketingowego; planowanie badania marketingowego; badania 
marketingowe wtórne i pierwotne; badania jakościowe i ilościowe 

2 

4. Metody doboru próby badawczej (losowe i nielosowe); podstawowe wzory na obliczanie 
wielkości próby badawczej 

1 

5. Metody badań marketingowych  4 
12. Błędy w zbieraniu danych i działania zapobiegawcze 1 
13. Metody analizy danych marketingowych 1 
14. Metody prezentacji i oceny badania marketingowego 1 

 

15 Organizacja badań w przedsiębiorstwie; wykorzystanie badań marketingowych w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

1 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Projektowanie systemu informacji marketingowej dla wybranego przedsiębiorstwa. 
Antycypacja potrzeb informacyjnych 

1 

2. Transformacja symptomów problemów w problem badawczy, hipotezy i pytania badawcze 
– praca w grupach na przykładach 

1 

3. Dobór źródeł informacji dla przykładowych sytuacji decyzyjnych w przedsiębiorstwie. 2 
4.Praktyczne ćwiczenia z doboru próby do badań na konkretnych przykładach.  2 
5. Projektowanie kwestionariusza ankiety. 2 
6. Projektowanie kwestionariusza wywiadu bezpośredniego dla wybranego problemu 
badawczego. 

1 

7. Projektowanie scenariusza badania do badań fokusowego dla wybranego przykładu. 1 
8. Projektowanie eksperymentu jako metody zbierania danych dla wybranego przykładu 1 
9. Dostosowywanie skali w badaniu postaw do wybranych problemów badawczych 1 

 

10. Praktyczne ćwiczenia z redukcji i analizy danych 1 
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11. Prezentacja wyników badania własnego studentów 1 
12.Pisemne kolokwium (II) z zagadnień prezentowanych na zajęciach 8-13 1 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno pisemne kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy 
studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 
przeprowadzenie i zaprezentowanie na zajęciach - badania ankietowego wg. wskazówek nauczyciela. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 36 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 96 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1.  S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
2.  Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005.  
 
Literatura uzupełniająca 
3. Badania marketingowe. Red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001  
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Transport wodny w systemach logistycznych – stacjonarny 
Nazwa przedmiotu:  
Transport wodny w systemach logistycznych 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Systemy transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów stacjonarne II st. 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Michał Pluciński michal.plucinski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania portów morskich i żeglugi morskiej oraz portów i żeglugi śródlądowej jako 
elementów wodno - lądowych łańcuchów transportowych oraz systemów logistycznych. Specyfika funkcjonowania 
transportu morskiego i wodnego - śródlądowego. Współzależności funkcjonowania portu morskiego (śródlądowego) i 
żeglugi morskiej (śródlądowej) oraz portu morskiego (śródlądowego) i transportu lądowego. Rola transportu morskiego i 
wodnego – śródlądowego w obsłudze międzynarodowych potoków ładunkowych.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza z zakresu transportu morskiego, wodnego – śródlądowego oraz logistyki międzynarodowej. Znajomość 
istoty i elementów systemu logistycznego oraz przesłanek integracji w ramach systemu transportowego i logistycznego.  
 Efekty kształcenia    
Student posiada wszechstronną wiedzę z zakresu podstawowych kategorii ekonomicznych oraz techniczno -  
eksploatacyjnych dotyczących transportu morskiego i wodnego – śródlądowego, miejsca i rola transportu morskiego w 
zintegrowanych systemach transportowych i logistycznych,  miejsca i rola transportu wodnego - śródlądowego w 
zintegrowanych systemach transportowych i logistycznych. 
W zakresie umiejętności student potrafi zaaranżować odpowiedni morski/wodny śródlądowy proces przewozowy oraz 
obsługę terminalową w porcie morskim/śródlądowym mając na uwadze, iż są to  elementy zintegrowanych systemów 
transportowych i logistycznych. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość atutów transportu morskiego oraz wodnego – śródlądowego 
przekładających się na ich  rolę we współczesnych systemach transportowych i logistycznych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowa charakterystyka ekonomiczna i techniczno – eksploatacyjna morskiej żeglugi 
regularnej i nieregularnej. 

2 

2. Podstawowa charakterystyka ekonomiczna i techniczno – eksploatacyjna portów morskich 2 
3. Podstawowa charakterystyka ekonomiczna i techniczno – eksploatacyjna transportu 
wodnego – śródlądowego.  

2 

4. Integracja w transporcie. Wodno – lądowe łańcuchy transportowe – przesłanki powstania, 
istota, rodzaje 

3 

5. Współzależność funkcjonowania portu morskiego  i statku morskiego oraz portu morskiego 
i transportu zaplecza 

2 

6. Miejsce i rola żeglugi morskiej i portów morskich w systemach logistycznych 2 

 

7. Transport wodny – śródlądowy we współczesnych systemach transportowych i 
logistycznych.  

2 

Suma - 15 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
drobnicy zjednostkowanej (kontenerowej i promowej) 

2 

2. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
drobnicy konwencjonalnej. 

2 

3. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
suchych ładunków masowych 

5 

4. Rola transportu morskiego w międzynarodowych przewozach płynnych ładunków 
masowych 

2 

5. Rola transportu morskiego w międzynarodowych przewozach LNG i LPG. 2 

 

6. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
ładunków specjalnych. 

2 

Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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Wykłady prowadzone są w sposób tradycyjnych, obejmujący omawianie przez prowadzącego zagadnień związanych z 
miejscem i rolą transportu morskiego oraz wodnego – śródlądowego w systemach transportowych i logistycznych. 
W trakcie ćwiczeń dominuje zespołowa praca studentów, polegająca na szczegółowej analizie udziału poszczególnych 
rodzajów żeglugi morskiej, portów morskich oraz żeglugi i portów śródlądowych w międzynarodowych potokach 
ładunkowych. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego odbywa się w formie testu wyboru, trwa ok. godziny zegarowej.  
Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: ocena z prezentacji wyników 
prac grupowych podczas zajęć, aktywność na zajęciach oraz ocena z zaliczenia pisemnego w formie opisowej. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 40 
…  
SUMA 70 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

1. Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiegoWyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 
2. Misztal K. (red) Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.  
3. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W., Transport wodny śródlądowy, Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2007.  
Literatura uzupełniająca: 

1. Kuźma L. ( red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001. 
2. Woś K., Kierunki aktywizacji działalności żeglugowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji Polski z Unią 

Europejską, Oficyna Wydawnicza „Sadyba”, Warszawa 2005. 
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Transport wodny w systemach logistycznych – niestacjonarny 
Nazwa przedmiotu:  
Transport wodny w systemach logistycznych 

Kod przedmiotu:  

Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Gospodarki Światowej  
i Transportu Morskiego 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Systemy transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów niestacjonarne II st. 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Michał Pluciński michal.plucinski@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania portów morskich i żeglugi morskiej oraz portów i żeglugi śródlądowej jako 
elementów wodno - lądowych łańcuchów transportowych oraz systemów logistycznych. Specyfika funkcjonowania 
transportu morskiego i wodnego - śródlądowego. Współzależności funkcjonowania portu morskiego (śródlądowego) i 
żeglugi morskiej (śródlądowej) oraz portu morskiego (śródlądowego) i transportu lądowego. Rola transportu morskiego i 
wodnego – śródlądowego w obsłudze międzynarodowych potoków ładunkowych.  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Ogólna wiedza z zakresu transportu morskiego, wodnego – śródlądowego oraz logistyki międzynarodowej. Znajomość 
istoty i elementów systemu logistycznego oraz przesłanek integracji w ramach systemu transportowego i logistycznego.  
 Efekty kształcenia    
Student posiada wszechstronną wiedzę z zakresu podstawowych kategorii ekonomicznych oraz techniczno -  
eksploatacyjnych dotyczących transportu morskiego i wodnego – śródlądowego, miejsca i rola transportu morskiego w 
zintegrowanych systemach transportowych i logistycznych,  miejsca i rola transportu wodnego - śródlądowego w 
zintegrowanych systemach transportowych i logistycznych. 
W zakresie umiejętności student potrafi zaaranżować odpowiedni morski/wodny śródlądowy proces przewozowy oraz 
obsługę terminalową w porcie morskim/śródlądowym mając na uwadze, iż są to  elementy zintegrowanych systemów 
transportowych i logistycznych. 
W zakresie kompetencji student posiada świadomość atutów transportu morskiego oraz wodnego – śródlądowego 
przekładających się na ich  rolę we współczesnych systemach transportowych i logistycznych.  
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Podstawowa charakterystyka ekonomiczna i techniczno – eksploatacyjna morskiej żeglugi 
regularnej i nieregularnej. 

2 

2. Podstawowa charakterystyka ekonomiczna i techniczno – eksploatacyjna portów morskich 1 
3. Podstawowa charakterystyka ekonomiczna i techniczno – eksploatacyjna transportu 
wodnego – śródlądowego.  

2 

4. Integracja w transporcie. Wodno – lądowe łańcuchy transportowe – przesłanki powstania, 
istota, rodzaje 

1 

5. Współzależność funkcjonowania portu morskiego  i statku morskiego oraz portu morskiego 
i transportu zaplecza 

2 

6. Miejsce i rola żeglugi morskiej i portów morskich w systemach logistycznych 2 

 

7. Transport wodny – śródlądowy we współczesnych systemach transportowych i 
logistycznych.  

2 

Suma - 12 
Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
drobnicy zjednostkowanej (kontenerowej i promowej) 

2 

2. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
drobnicy konwencjonalnej. 

1 

3. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
suchych ładunków masowych 

4 

4. Rola transportu morskiego w międzynarodowych przewozach płynnych ładunków 
masowych 

2 

5. Rola transportu morskiego w międzynarodowych przewozach LNG i LPG. 2 

 

6. Rola transportu morskiego i wodnego – śródlądowego w międzynarodowych przewozach 
ładunków specjalnych. 

1 

Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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Wykłady prowadzone są w sposób tradycyjnych, obejmujący omawianie przez prowadzącego zagadnień związanych z 
miejscem i rolą transportu morskiego oraz wodnego – śródlądowego w systemach transportowych i logistycznych. 
W trakcie ćwiczeń dominuje zespołowa praca studentów, polegająca na szczegółowej analizie udziału poszczególnych 
rodzajów żeglugi morskiej, portów morskich oraz żeglugi i portów śródlądowych w międzynarodowych potokach 
ładunkowych. 
Forma i warunki zaliczenia  
Egzamin z materiału wykładowego odbywa się w formie testu wyboru, trwa ok. godziny zegarowej.  
Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych odbywa się z uwzględnieniem następujących elementów: ocena z prezentacji wyników 
prac grupowych podczas zajęć, aktywność na zajęciach oraz ocena z zaliczenia pisemnego w formie opisowej. 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć 36 
…  
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 

4. Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiegoWyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 
5. Misztal K. (red) Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.  
6. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W., Transport wodny śródlądowy, Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2007.  
Literatura uzupełniająca: 

3. Kuźma L. ( red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001. 
4. Woś K., Kierunki aktywizacji działalności żeglugowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji Polski z Unią 

Europejską, Oficyna Wydawnicza „Sadyba”, Warszawa 2005. 
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Logistyka miejska – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie ła ńcuchami dostaw  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki, Wydz iał Zarz ądznia i Ekonomiki Usług  
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Systemy transportowe i logistyczne   

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Blanka Tundys (blanka.tundy@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i istotą logistyki miejskiej.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką, procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi, łańuchem dostaw, transportem 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: zdentyfikować pojęcie logistyki miejskiej, wskazać na koncepcje i rozwiązania 
stosowane w praktyce. Identyfkiuje programy wspierające logistyke meijską  
W zakresie umiej ętności student potrafi: zastosować narzędzia i koncepcje teoretyczne logistyki miejskiej i przenieśc je 
na płaszczyznę wybranego miasta Potrafi zidentyfikowac kluczowe płaszczyzny, procesy i strumienie logistyczne 
zachodzące w mieście  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje dyskusję związanej z możliwościami rozwoju logistyki 
miejsiej, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia w miastach. Pracuje w zespole 
podczas realizowanych ćwiczeń. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Miasto w aspekcie ekonomicznym 2 
Miasto jako system logistyczny   2 
Istota, definicja i obszar pojęciowy związany z pojęciem logistyki miejskiej  3 
Rodzaje koncepcji logistyki miejskiej 2 
Logistyka miejska w obszarze transportu (osobowego i towarowego) 2 
Telematyka w logistyce miejskiej  2 

 

Programy unijne oraz aspekty prawne wspierające logistykę miejsą  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Projekt logistyki miejskiej – istota, zadania, obszary, funkcje i metodyka tworzenia  5 
Telemetyka i jej praktyczne zastosowanie w miastach  2 
Koncepcje dotyczące transportu miejsiego towarowego – case study 2 
Koncepcje dotyczące transportu miejskiego osobowego – case study  2 
Wybrane praktycznze rozwiązania logistyki miejskiej w miastach polskich 5 
Wybrane praktycznze rozwiązania logistyki miejskiej w miastach europejskich  5 
Wybrane praktycznze rozwiązania logistyki miejskiej w miastach amerykańskich  5 

 

Przygotowanie i prezentacja projektu logistyki miejskiej  5 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz dodatkowe materiały typu dokumenty przedsiębiorstw 
Ćwiczenia : case-study, praca zespołowa, dyskusja w oparciu o tekst fachowy, mini projekt 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne i przygotowanie projektu. Oceniany jest zasób wiedzy studenta umiejętność 
kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk.  
Egzamin: pisemny   
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie mini projektu / pracy indywidualnej 40 
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SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
B. Tundys, Logistyka miejska - koncepcje, systemy, rozwiązania, Wyd. Difin, Warszawa 2008 
Literatura uzupełniajaca  
J.Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007 
M. Szymczak, Logistyka miejska, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008 
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Logistyka miejska – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie ła ńcuchami dostaw  
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki, Wydz iał Zarz ądznia i Ekonomiki Usług  
 
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Systemy transportowe i logistyczne   

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Blanka Tundys (blanka.tundy@wzieu.pl) 

 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i istotą logistyki miejskiej.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką, procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi, łańuchem dostaw, transportem 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student potrafi: zdentyfikować pojęcie logistyki miejskiej, wskazać na koncepcje i rozwiązania 
stosowane w praktyce. Identyfkiuje programy wspierające logistyke meijską  
W zakresie umiej ętności student potrafi: zastosować narzędzia i koncepcje teoretyczne logistyki miejskiej i przenieśc je 
na płaszczyznę wybranego miasta Potrafi zidentyfikowac kluczowe płaszczyzny, procesy i strumienie logistyczne 
zachodzące w mieście  
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje dyskusję związanej z możliwościami rozwoju logistyki 
miejsiej, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia w miastach. Pracuje w zespole 
podczas realizowanych ćwiczeń. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
Miasto w aspekcie ekonomicznym 2 
Miasto jako system logistyczny   2 
Istota, definicja i obszar pojęciowy związany z pojęciem logistyki miejskiej  3 
Rodzaje koncepcji logistyki miejskiej 2 
Logistyka miejska w obszarze transportu (osobowego i towarowego) 2 
Telematyka w logistyce miejskiej  2 

 

Programy unijne oraz aspekty prawne wspierające logistykę miejsą  2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
Projekt logistyki miejskiej – istota, zadania, obszary, funkcje i metodyka tworzenia  5 
Telemetyka i jej praktyczne zastosowanie w miastach  2 
Koncepcje dotyczące transportu miejsiego towarowego – case study 2 
Koncepcje dotyczące transportu miejskiego osobowego – case study  2 
Wybrane praktycznze rozwiązania logistyki miejskiej w miastach polskich 5 
Wybrane praktycznze rozwiązania logistyki miejskiej w miastach europejskich  5 
Wybrane praktycznze rozwiązania logistyki miejskiej w miastach amerykańskich  5 

 

Przygotowanie i prezentacja projektu logistyki miejskiej  5 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz dodatkowe materiały typu dokumenty przedsiębiorstw 
Ćwiczenia : case-study, praca zespołowa, dyskusja w oparciu o tekst fachowy, mini projekt 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne i przygotowanie projektu. Oceniany jest zasób wiedzy studenta umiejętność 
kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk.  
Egzamin: pisemny   
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie mini projektu / pracy indywidualnej 40 
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SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa  
B. Tundys, Logistyka miejska - koncepcje, systemy, rozwiązania, Wyd. Difin, Warszawa 2008 
Literatura uzupełniajaca  
J.Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007 
M. Szymczak, Logistyka miejska, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008 
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Transport regionalny – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Transport regionalny 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Systemów i Polity ki Transportowej 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Systemy Transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów II stopie ń stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Tomasz Kwarci ński tomasz.kwarcinski@wzieu.pl , mgr Agnieszka Wysocka agnieszka.wysocka@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie problematyki funkcjonowania oraz rozwoju przewozów regionalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem podstaw regulacji prawnych, struktury i cech rynku oraz zasad finansowani 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu. Wymagana jest  wiedza z zakresu 
polityki regionalnej w tym zasad funkcjonowania i organizacji samorządu terytorialnego, analizy przyczynowo-skutkowej 
zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. Ponadto wymaga jest ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania techiczno 
organizacyjnego ekonomicznego poszczególnych galezi transportu (samochodowego, kolejowego oraz lotniczego) 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny transport regionalny, rozpoznaje zmiany zachodzące w 
obszarze transportu regionalnego, potrafi przedstawić i scharakteryzować główne podmioty i przedmioty funkcjonujące w 
ramach transportu regionalnego. Potrafi wymienić główne źródła finansowania infrastruktury transportu w regionie. 
 W zakresie umiej ętności student, identyfikuje segment rynku w zakresie transportu regionalnego 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student dyskutuje nad rolą transportu regionalnego w systemie społeczno 
gospodarczym regionu. 

Treści programowe  
Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 

1. Specyfika, identyfikacja oraz pojecie przewozy regionalne 3 
2. Determinanty funkcjonowania i rozwoju rynku przewozów regionalnych 2 
3. Uwarunkowania prawne przewozów regionalnych 2 
4. Rynek przewozów regionalnych ewolucja struktura 2 
5. Konkurencja na rynku przewozów regionalnych 2 
6. Kształtowanie systemu transportu regionalnego 2 

 

7. Źródła finansowania transportu regionalnego 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Kolejowe przewozy regionalne 3 
2.Samochodowe przewozy regionalne 3 
3.Funkconowanie lotnisk w regionach 3 
4.Transport morski oraz żegluga śródlądowa w obsłudze potrzeb transportowych regionu 4 
5.Partnerstwo-prywatne jako źródło inwestycji infrastrukturalnych w transporcie regionalnym 2 
6. Podmioty kształtujące rynek transportu regionalnego 2 
8. Rynek regionalnych przewozów pasażerskich w świetle badan empirycznych 2 
9. Transport regionalny w wybranych państwach UE 6 
10. Preferencje klientów transportu regionalnego 2 

 

11. Wizja funkcjonowania transportu regionalnego w regionie 3 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (15h, ćwiczeń (15h) oraz konsultacji (semestralnie 15h) 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Student na ćwiczeniach oceniany jest w sposób ciągły. Wynika to z formy prowadzonych zajęć – konwersacji ze 
studentami stawiając i rozwiązując problemy. Fakultatywną formą (dla chętnych) jest przygotowywanie przez studentów 
wybranych zagadnień, które są prezentowane i dyskutowane na ćwiczeniach. Ponadto w trakcie semestru 
przeprowadzane jest kolokwium (trwa całe zajęcia).Egzamin ma formę ustną. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60h (15 wykład+30 ćwiczenia+15 konsultacje) 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć –studia literaturowe 20 
…  
SUMA 80 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. Red. E. Załoga, U, Szczecin 2006. 
2. E. Załoga, T. Kwarciński: Strategie rynkowe w transporcie. WNUS, Szczecin 2006. 
3. Transport. Red. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, PWN, Warszawa 2005. 
4. Rynek przewozów pasażerskich. Red. O. Wyszomirskiego. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2005. 
5. B. Mazur: Terminologia w zakresie przewozów pasażerskich w polskim prawie. „Transport Miejski i Regionalny”, 
2005, nr 6. 
6. W. Starowicz, J. Żurowska: Usługi publiczne w kolejowym i drogowym transporcie pasażerskim – nowe 
propozycje rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego. „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 9. 
7. Ustawa o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. DzU 2003, nr 86, poz 7 (z późniejszymi zmianami). 
8. Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. DzU 2002, nr 25, poz 253. (z późniejszymi zmianami). 
9. Ustawa Prawo lotnicze. Dz.U.02.130.1112. 
10. Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. Dz.U.01.142.1590. 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych przewozów 
pasażerskich. 
12. Przegląd Komunikacyjny 
13.  Transport Miejski i Regionalny 
14.. Rynek Kolejowy 
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Transport regionalny – niestacjonarne  
 
Nazwa przedmiotu: Transport regionalny 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Systemów i Polity ki Transportowej 
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Systemy Transportowe i logistyczne 

Rok / Semestr II/4 
Rodzaj studiów II stopie ń niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Tomasz Kwarci ński tomasz.kwarcinski@wzieu.pl , mgr Agnieszka Wysocka agnieszka.wysocka@wzieu.pl 

 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie problematyki funkcjonowania oraz rozwoju przewozów regionalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem podstaw regulacji prawnych, struktury i cech rynku oraz zasad finansowani 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu. Wymagana jest  wiedza z zakresu 
polityki regionalnej w tym zasad funkcjonowania i organizacji samorządu terytorialnego, analizy przyczynowo-skutkowej 
zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. Ponadto wymaga jest ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania techiczno 
organizacyjnego ekonomicznego poszczególnych galezi transportu (samochodowego, kolejowego oraz lotniczego) 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny transport regionalny, rozpoznaje zmiany zachodzące w 
obszarze transportu regionalnego, potrafi przedstawić i scharakteryzować główne podmioty i przedmioty funkcjonujące w 
ramach transportu regionalnego. Potrafi wymienić główne źródła finansowania infrastruktury transportu w regionie. 
 W zakresie umiej ętności student, identyfikuje segment rynku w zakresie transportu regionalnego 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student dyskutuje nad rolą transportu regionalnego w systemie społeczno 
gospodarczym regionu. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Specyfika, identyfikacja oraz pojecie przewozy regionalne 2 
2. Determinanty funkcjonowania i rozwoju rynku przewozów regionalnych 2 
3. Uwarunkowania prawne przewozów regionalnych 2 
4. Rynek przewozów regionalnych ewolucja struktura 2 
5. Konkurencja na rynku przewozów regionalnych 2 

 

6. Kształtowanie systemu transportu regionalnego 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1.Kolejowe przewozy regionalne 2 
2.Samochodowe przewozy regionalne 2 
3.Funkconowanie lotnisk w regionach 2 
4.Transport morski oraz żegluga śródlądowa w obsłudze potrzeb transportowych regionu 2 
5.Partnerstwo-prywatne jako źródło inwestycji infrastrukturalnych w transporcie regionalnym 2 
6. Podmioty kształtujące rynek transportu regionalnego 2 
7. Rynek regionalnych przewozów pasażerskich w świetle badan empirycznych 2 
8. Transport regionalny w wybranych państwach UE 2 

 

9. Preferencje klientów transportu regionalnego 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Przedmiot realizowanych jest w formie wykładów (12h, ćwiczeń (18h) oraz konsultacji (semestralnie 10h) 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Student na ćwiczeniach oceniany jest w sposób ciągły. Wynika to z formy prowadzonych zajęć – konwersacji ze 
studentami stawiając i rozwiązując problemy. Fakultatywną formą (dla chętnych) jest przygotowywanie przez studentów 
wybranych zagadnień, które są prezentowane i dyskutowane na ćwiczeniach. Ponadto w trakcie semestru 
przeprowadzane jest kolokwium (trwa całe zajęcia).Egzamin ma formę ustną. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 40h (12 wykład+18 ćwiczenia+10 konsultacje) 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć –studia literaturowe 40 
…  
SUMA 80 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. Red. E. Załoga, U, Szczecin 2006. 
2. E. Załoga, T. Kwarciński: Strategie rynkowe w transporcie. WNUS, Szczecin 2006. 
3. Transport. Red. K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, PWN, Warszawa 2005. 
4. Rynek przewozów pasażerskich. Red. O. Wyszomirskiego. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2005. 
5. B. Mazur: Terminologia w zakresie przewozów pasażerskich w polskim prawie. „Transport Miejski i Regionalny”, 
2005, nr 6. 
6. W. Starowicz, J. Żurowska: Usługi publiczne w kolejowym i drogowym transporcie pasażerskim – nowe 
propozycje rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego. „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 9. 
7. Ustawa o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. DzU 2003, nr 86, poz 7 (z późniejszymi zmianami). 
8. Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. DzU 2002, nr 25, poz 253. (z późniejszymi zmianami). 
9. Ustawa Prawo lotnicze. Dz.U.02.130.1112. 
10. Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. Dz.U.01.142.1590. 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych przewozów 
pasażerskich. 
12. Przegląd Komunikacyjny 
13.  Transport Miejski i Regionalny 
14.. Rynek Kolejowy 
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Nowoczesne systemy magazynowe – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Nowoczesne systemy magazynowe 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra logistyki  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Systemy transportowe i logistyczne  

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów: II stopania, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego 
zarządzania przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Do podstawowych sfer objętych analizami w ramach przedmiotu należą: wyjaśnienie pojęcia 
nowoczesnego magazynu i technologii wspomagających zarządzanie magazynem. Istotną część zajęć obejmuje analiza 
nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce i Europie. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
logistyki, kosztów logistycznych 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia (nowoczesny powierzchnia magazynowa, magazynowanie, zapas 
magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, charakteryzuje zapasy. W 
zakresie umiej ętności  porównuje typy nowoczesnych budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy magazynowe, wybiera 
sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, planuje zagospodarowuj przestrzeni magazynowej, wybiera metody 
i sposoby rozmieszczania towarów w strefach magazynu, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, 
porównuje układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W 
zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w 
zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie nowoczesnego magazynu 3 
2. Istota gospodarki magazynowej (cel i funkcje, strategie zarządzania, narzędzia 
optymalizacji) 

3 

3. Planowanie i optymalizacja przepływu materiałowego (kształtowanie racjonalnego 
strumienia towarów, organizacja przestrzeni magazynowej, strefy przyjęć i wydań, drogi 
transportowe) 

3 

4. Technologie wspomagające zarządzanie nowoczesnym magazynem 3 
5. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowej w Polsce i UE 3 

 

  
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Istota gospodarki magazynowej (cel i funkcje, strategie zarządzania, narzędzia 
optymalizacji) 

1 

2. Funkcje i zadania magazynów. Rodzaje magazynów 1 
3. Wyposażenie magazynu - charakterystyka, dobór 1 
4. Organizacja pracy w magazynie. Zarządzanie magazynem 1 
5. Jednostki ładunkowe 2 
6. Podstawowe fazy procesu magazynowania 1 
7. Podział magazynu na strefy 1 
8. Układy technologiczne magazynów 1 
9. Przepływ informacji w magazynie. Systemy informatyczne wykorzystywane w gospodarce 
magazynowej 

2 

10. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu – składowanie rzędowe i blokowe 2 

 

11. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 15 
Samodzielne studiowanie literatury z dostępnych zbiorów 
biblioteki i czytelni 

15 

SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
3. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
2. Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 
     2002. 
2. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2010. 
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Nowoczesne systemy magazynowe – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Nowoczesne systemy magazynowe 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra logistyki 
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Systemy transportowe i logistyczne  

Rok / Semestr: II/4 
Rodzaj studiów:II stopie ń,  stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M.Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I.Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl),  dr B.Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), dr M.Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl), mgr inż.Alicja Nerć-Pełka (alicja.nerc-
pelka@wzieu.pl), mgr inż.M.Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl),  mgr Andrzej Rzeczycki (andrzej.rzeczycki@wzieu.pl), mgr  
Ł.Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego 
zarządzania przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni 
informacji, kapitału i ludzi. Do podstawowych sfer objętych analizami w ramach przedmiotu należą: wyjaśnienie pojęcia 
nowoczesnego magazynu i technologii wspomagających zarządzanie magazynem. Istotną część zajęć obejmuje analiza 
nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce i Europie. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki magazynowej, 
logistyki, kosztów logistycznych 
 Efekty kształcenia    
W zakresie  wiedzy student zna podstawowe pojęcia (nowoczesny powierzchnia magazynowa, magazynowanie, zapas 
magazynowy), wymienia, wyjaśnia, opisuje funkcje magazynu, rozróżnia budowle magazynowe, charakteryzuje zapasy. W 
zakresie umiej ętności  porównuje typy nowoczesnych budowli magazynowych, klasyfikuje zapasy magazynowe, wybiera 
sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej, planuje zagospodarowuj przestrzeni magazynowej, wybiera metody 
i sposoby rozmieszczania towarów w strefach magazynu, proponuje rozwiązania wspomagające proces magazynowy, 
porównuje układy technologiczne magazynów, tłumaczy role automatycznej identyfikacji w procesie magazynowym. W 
zakresie kompetencji emocjonalnych  student chętnie podejmuje się dyskusji, pracuje samodzielnie,  pracuje w 
zespole, kieruje pracą zespołu, pełni funkcje lidera w grupie. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie nowoczesnego magazynu 2 
2. Istota gospodarki magazynowej (cel i funkcje, strategie zarządzania, narzędzia 
optymalizacji) 

1 

3. Planowanie i optymalizacja przepływu materiałowego (kształtowanie racjonalnego 
strumienia towarów, organizacja przestrzeni magazynowej, strefy przyjęć i wydań, drogi 
transportowe) 

3 

4. Technologie wspomagające zarządzanie nowoczesnym magazynem 3 
5. Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowej w Polsce i UE 3 

 

  
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Istota gospodarki magazynowej (cel i funkcje, strategie zarządzania, narzędzia 
optymalizacji) 

1 

2. Funkcje i zadania magazynów. Rodzaje magazynów 1 
3. Wyposażenie magazynu - charakterystyka, dobór 1 
4. Organizacja pracy w magazynie. Zarządzanie magazynem 1 
5. Jednostki ładunkowe 2 
6. Podstawowe fazy procesu magazynowania 1 
7. Podział magazynu na strefy 1 
8. Układy technologiczne magazynów 1 
9. Przepływ informacji w magazynie. Systemy informatyczne wykorzystywane w gospodarce 
magazynowej 

1 

10. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu – składowanie rzędowe i blokowe 1 

 

11. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
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prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta 
umiejętność kojarzenia faktów, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 
podczas ćwiczeń. 
Egzamin : egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krótkie zadania lub analiza case study. 
Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, jak i ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 15 
Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych 
zbiorów biblioteki i czytelni 

15 

SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
1. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008. 
2. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. 
    Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006. 
3. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007. 
Literatura uzupelniaj ąca: 
1. Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003. 
2. Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 
     2002. 
3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley: „Zarządzanie logistyczne”, PWE, Warszawa 2010. 

 
 
 



 480 

Controlling kosztów w logistyce – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Controlling kosztów w logistyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: logistyka w biznesie  

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia II stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu controllingu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów logistycznych w ramach procesu budżetowania. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość rachunku kosztów działań logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu controllingu logistyki, rozumie i potrafi wskazać 
zastosowanie informacji pochodzących z systemu controllingu logistyki w realizacji działań logistycznych w 
przedsiębiorstwie. W zakresie umiejętności student potrafi przewidywać (planować), koszty logistyki, analizować 
odchylenia w zakresie kosztów logistyki, szukać możliwości redukcji kosztów logistyki ze szczególnym uwzględnieniem 
„szczupłego zarządzania w logistyce”. W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk 
systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji pochodzących z systemu 
controlingu.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota, funkcja i zadania controllingu kosztów w logistyce 2 
2. Przegląd narzędzi controllingu logistyki 3 
3. Koszty logistyki w budżecie głównym 2 
4. Budżetowanie kosztów transportu 2 
5. Budżetowanie kosztów zapasów 2 
6. Analiza odchyleń kosztów logistyki 2 

 

7. Analiza FMEA kosztów logistyki 2 
Suma  15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 2 
2. Budżetowanie operacyjne i finansowe a logistyka przedsiębiorstwa 2 
3. Budżetowanie kosztów transportu 2 
4. Budżetowanie kosztów zapasów 3 
5. Analiza odchyleń kosztów logistyki 2 
6. Analiza FMEA kosztów logistyki 2 

 

7. Sprawdzian  2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian  (zadania do rozwiązania) 
Egzamin w formie ustnej (odpowiedź na dwa losowe pytania) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem   30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury    60 
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…  
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 

Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004 
M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, Wrocław 
2010 

 
Literatura uzupełniająca: 
Chaberek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2001 
Controlling funkcji w przedsiębiorstwie. Red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 
Dylewski M, Filipiak B, Szczypa P.: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze. 
CeDeWu, Warszawa 2007 
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Controlling kosztów w logistyce – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Controlling kosztów w logistyce 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: logistyka w biznesie  

Rok / Semestr: II rok, 4 semestr 
Rodzaj studiów:  Studia II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Piotr Szczypa (piotr.szczypa@wzieu.pl), dr Ewa Rogowska (ewa.rogowska@wzieu.pl) , dr inż. Małgorzata Cieciura 
(malgorzata.cieciura@wzieu.pl), mgr Hanna Czaja-Cieszyńska (hanna.czaja@wzieu.pl), mgr Bartosz Pilecki 
(bartosz.pilecki@wzieu.pl), mgr Adam Lulek (adam.lulek@wzieu.pl), Konrad Kochański (konrad.kochanski@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu controllingu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem 
kosztów logistycznych w ramach procesu budżetowania. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Znajomość rachunku kosztów działań logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z zakresu controllingu logistyki, rozumie i potrafi wskazać 
zastosowanie informacji pochodzących z systemu controllingu logistyki w realizacji działań logistycznych w 
przedsiębiorstwie. W zakresie umiejętności student potrafi przewidywać (planować), koszty logistyki, analizować 
odchylenia w zakresie kosztów logistyki, szukać możliwości redukcji kosztów logistyki ze szczególnym uwzględnieniem 
„szczupłego zarządzania w logistyce”. W zakresie kompetencji społecznych student wypracowuje nawyk 
systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji pochodzących z systemu 
controlingu.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota, funkcja i zadania controllingu kosztów w logistyce 1 
2. Przegląd narzędzi controllingu logistyki 2 
3. Koszty logistyki w budżecie głównym 1 
4. Budżetowanie kosztów transportu 2 
5. Budżetowanie kosztów zapasów 2 
6. Analiza odchyleń kosztów logistyki 2 

 

7. Analiza FMEA kosztów logistyki 2 
Suma  12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztów logistyki w przedsiębiorstwie 1 
2. Budżetowanie operacyjne i finansowe a logistyka przedsiębiorstwa 1 
3. Budżetowanie kosztów transportu 2 
4. Budżetowanie kosztów zapasów 2 
5. Analiza odchyleń kosztów logistyki 2 
6. Analiza FMEA kosztów logistyki 2 

 

7. Sprawdzian  2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza 
przypadków, praca w grupach 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest jeden sprawdzian  (zadania do rozwiązania) 
Egzamin w formie ustnej (odpowiedź na dwa losowe pytania) 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem   24 
Przygotowanie się do zajęć 36 
Studiowanie literatury    60 
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…  
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa: 

9. Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004 
10. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, 

Wrocław 2010 
 
Literatura uzupełniająca: 

15. Chabetek M.: Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2001 

16. Controlling funkcji w przedsiębiorstwie. Red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 
17. Dylewski M, Filipiak B, Szczypa P.: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i 

zarządcze. CeDeWu, Warszawa 2007 
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Rynek usług logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Rynek usług logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  drugi/czwarty 
Rodzaj studiów II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 
mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu. pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami 
dotycz ącymi rynku usług logistycznych w Polsce i wybranych krajach UE, Ameryk, Azji i Afryki. Przedstawienie 
aktualnej polityki logistycznej UE i trendów na unij nym rynku usług logistycznych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki i transportu. Student powinie n umie ć przeprowadzi ć krytyczn ą oraz 
porównawcz ą analizę. Powinien tak że umieć śledzi ć i analizowa ć zachowania podmiotów rynku usług 
logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student poprawnie definiuje poj ęcia, wymienia i charakteryzuje determinanty, identy fikuje i 
wyja śnia problemy oraz potrafi formułowa ć wnioski w obszarze problematyki rynku usług logist ycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje na rynku usług logistycznych, 
rozwi ązywać pokrewne problemy, rozpoznawa ć motywy zachowa ń podmiotów RUL. Potrafi równie ż planowa ć i 
analizowa ć strategie rynkowe odnoszone do RUL. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Outsourcingu funkcji logistycznych – formy, zasady i mechanizm outsourcingu 2  
2. Pojęcie rynku usług logistycznych. Ujęcie przedmiotowe i podmiotowe.  2 
3. Cechy usług logistycznych 1 
4. Popyt i podaż usług logistycznych. Podmioty strony popytowej i podażowej. 2 
5. Kształtowanie ceny usług logistycznych. Kształtowanie jakości usług logistycznych. 2 
6. Centra i parki logistyczne w logistycznej obsłudze przedsiębiorstw 2 
7. Kształtowanie współpracy w ramach form 3PL i 4PL 2 

 

8. Główne trendy na światowych i europejskich rynkach usług logistycznych 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przedstawienie zasad prezentacji rynku usług logistycznych w różnych krajach, na 
przykładzie prezentacji „Rynek usług logistycznych w Polsce” 

1 

2. Prezentacja RUL w wybranych krajach UE 9 
3. Prezentacja RUL w wybranych krajach Ameryki Pn., Pd. i Środkowej 2 
4. Prezentacja RUL w wybranych krajach Azji 2 

 

5. Prezentacja RUL w wybranych krajach Afryki 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza badań empirycznych, analiza przypadków. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Przygotowanie prezentacji PP oraz zaliczenie pisemne z zakresu teoretycznych aspektów RUL,  
egzamin ustny z zagadnień teoretycznych i praktycznych. 
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Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Praca w czytelni, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie prezentacji 40 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. I. Fechner: Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2004. 

2. Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski. Difin, Warszawa 2005. 

3. A.M. Jeszka: Sektor usług logistycznych. Difin, Warszawa 2009. 

4. Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2006. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Rynek usług logistycznych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Rynek usług logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  drugi/czwarty 
Rodzaj studiów: II stopie ń, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 18 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 
mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu. pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami 
dotycz ącymi rynku usług logistycznych w Polsce i wybranych krajach UE, Ameryk, Azji i Afryki. Przedstawienie 
aktualnej polityki logistycznej UE i trendów na unij nym rynku usług logistycznych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki i transportu. Student powinie n umie ć przeprowadzi ć krytyczn ą oraz 
porównawcz ą analizę. Powinien tak że umieć śledzi ć i analizowa ć zachowania podmiotów rynku usług 
logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student poprawnie definiuje poj ęcia, wymienia i charakteryzuje determinanty, identy fikuje i 
wyja śnia problemy oraz potrafi formułowa ć wnioski w obszarze problematyki rynku usług logist ycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje na rynku usług logistycznych, 
rozwi ązywać pokrewne problemy, rozpoznawa ć motywy zachowa ń podmiotów RUL. Potrafi równie ż planowa ć i 
analizowa ć strategie rynkowe odnoszone do RUL. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Outsourcingu funkcji logistycznych – formy, zasady i mechanizm outsourcingu 2  
2. Pojęcie rynku usług logistycznych. Ujęcie przedmiotowe i podmiotowe. Cechy usług 
logistycznych 

2 

3. Popyt i podaż usług logistycznych. Podmioty strony popytowej i podażowej. 2 
4. Kształtowanie ceny usług logistycznych. Kształtowanie jakości usług logistycznych. 2 
5. Centra i parki logistyczne w logistycznej obsłudze przedsiębiorstw 2 

 

6. Kształtowanie współpracy w ramach form 3PL i 4PL 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przedstawienie zasad prezentacji rynku usług logistycznych w różnych krajach, na 
przykładzie prezentacji „Rynek usług logistycznych w Polsce” 

2 

2. Prezentacja RUL w wybranych krajach UE 11 
3. Prezentacja RUL w wybranych krajach Ameryki Pn., Pd. i Środkowej 2 
4. Prezentacja RUL w wybranych krajach Azji 2 

 

5. Prezentacja RUL w wybranych krajach Afryki 1 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza badań empirycznych, analiza przypadków. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Przygotowanie prezentacji PP oraz zaliczenie pisemne z zakresu teoretycznych aspektów RUL,  
egzamin ustny z zagadnień teoretycznych i praktycznych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
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Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno ści 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Praca w czytelni, Praca na platformie moodle 50 
Przygotowanie prezentacji 45 
SUMA 125 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
5. I. Fechner: Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 2004. 

6. Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski. Difin, Warszawa 2005. 

7. A.M. Jeszka: Sektor usług logistycznych. Difin, Warszawa 2009. 

8. Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2006. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Partnerstwo w sieciach logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo w sieciach logistyczny ch 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  drugi/czwarty 
Rodzaj studiów: II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 
mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu. pl) 
mgr Andrzej Rzeczycki (Andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami 
dotycz ącymi specyfiki i kształtowania partnerstwa w siecia ch logistycznych. Przedstawienie przykładów, które 
poka żą różne formy i mechanizmy partnerstwa w sieciach logist ycznych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki i zarz ądzania ła ńcuchami dostaw. Student powinien umie ć 
przeprowadzi ć krytyczn ą oraz porównawcz ą analiz ę. Powinien tak że umie ć śledzi ć i analizowa ć zachowania 
podmiotów w sieciach logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student poprawnie definiuje poj ęcia, wymienia i charakteryzuje determinanty, identy fikuje i 
wyja śnia problemy oraz potrafi formułowa ć wnioski w obszarze problematyki partnerstwa w siec iach 
logistycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje oraz rozwi ązywać problemy pojawiaj ące 
się w ramach partnerstwa w sieciach logistycznych. Potr afi równie ż planowa ć i analizowa ć relacje w sieciach 
logistycznych. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, strukturyzacja i funkcjonowanie sieci logistycznych 2  
2. Charakterystyka i analiza różnych form sieci logistycznych. Etapy partnerstwa  2 
3. Zasady partnerstwa w sieciach logistycznych 1 
4. Partnerstwo jako przejaw integracji. Płaszczyzny i mechanizmy integracyjne 2 
5. Kształtowanie partnerstwa z dostawcami 2 
6. Kształtowanie partnerstwa z odbiorcami 2 
7. Kształtowanie partnerstwa z firma logistyczną 2 

 

8. Mierzenie efektów partnerstwa w sieciach logistycznych 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przedstawienie zasad prezentacji na temat partnerstwa w sieciach logistycznych w oparciu 
o przykładową prezentację 

1 

2. Formułowanie zasad i reguł partnerstwa w sieciach logistycznych na wybranych 
przykładach 

2 

3. Kształtowanie partnerstwa z dostawcami – analiza przypadków w prezentacji PP 9 
4. Kształtowanie partnerstwa z odbiorcami – analiza przypadków w prezentacji PP 9 

 

5. Kształtowanie partnerstwa z firma logistyczną – analiza przypadków w prezentacji PP 9 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza badań empirycznych, analiza przypadków. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Przygotowanie prezentacji PP oraz zaliczenie pisemne z zakresu teoretycznych aspektów RUL,  
egzamin ustny z zagadnień teoretycznych i praktycznych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Praca w czytelni 55 
Przygotowanie prezentacji, Praca na platformie moodle 40 
SUMA 140 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harisson A., Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
2. Łupicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004. 
3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
4. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
5. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Partnerstwo w sieciach logistycznych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo w sieciach logistyczny ch 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Katedra Logistyki 
 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr  drugi/czwarty 
Rodzaj studiów: II stopie ń,  niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 15 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
dr Izabela Dembi ńska (izabela.dembi ńska@wzieu.pl) 
dr Blanka Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl) 
mgr Łukasz Marzantowicz (lukasz.marzantowicz@wzieu. pl) 
mgr Andrzej Rzeczycki (Andrzej.rzeczycki@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie student ów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami 
dotycz ącymi specyfiki i kształtowania partnerstwa w siecia ch logistycznych. Przedstawienie przykładów, które 
poka żą różne formy i mechanizmy partnerstwa w sieciach logist ycznych. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Podstawowe wiadomo ści z zakresu logistyki i zarz ądzania ła ńcuchami dostaw. Student powinien umie ć 
przeprowadzi ć krytyczn ą oraz porównawcz ą analiz ę. Powinien tak że umie ć śledzi ć i analizowa ć zachowania 
podmiotów w sieciach logistycznych. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student poprawnie definiuje poj ęcia, wymienia i charakteryzuje determinanty, identy fikuje i 
wyja śnia problemy oraz potrafi formułowa ć wnioski w obszarze problematyki partnerstwa w siec iach 
logistycznych.  
W zakresie umiej ętności student potrafi klasyfikowa ć i ocenia ć sytuacje oraz rozwi ązywać problemy pojawiaj ące 
się w ramach partnerstwa w sieciach logistycznych. Potr afi równie ż planowa ć i analizowa ć relacje w sieciach 
logistycznych. 
W zakresie kompetencji społecznych student potrafi krytycznie wyra żać opinie i dyskutowa ć. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, strukturyzacja i funkcjonowanie sieci logistycznych 1 
2. Charakterystyka i analiza różnych form sieci logistycznych. Etapy partnerstwa  1 
3. Zasady partnerstwa w sieciach logistycznych 1 
4. Partnerstwo jako przejaw integracji. Płaszczyzny i mechanizmy integracyjne 1 
5. Kształtowanie partnerstwa z dostawcami 2 
6. Kształtowanie partnerstwa z odbiorcami 2 
7. Kształtowanie partnerstwa z firma logistyczną 2 

 

8. Mierzenie efektów partnerstwa w sieciach logistycznych 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Przedstawienie zasad prezentacji na temat partnerstwa w sieciach logistycznych w oparciu 
o przykładową prezentację 

1 

2. Formułowanie zasad i reguł partnerstwa w sieciach logistycznych na wybranych 
przykładach 

2 

3. Kształtowanie partnerstwa z dostawcami – analiza przypadków w prezentacji PP 4 
4. Kształtowanie partnerstwa z odbiorcami – analiza przypadków w prezentacji PP 4 

 

5. Kształtowanie partnerstwa z firma logistyczną – analiza przypadków w prezentacji PP 4 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza badań empirycznych, analiza przypadków. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Przygotowanie prezentacji PP oraz zaliczenie pisemne z zakresu teoretycznych aspektów RUL,  
egzamin ustny z zagadnień teoretycznych i praktycznych. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Praca w czytelni 63 
Przygotowanie prezentacji, Praca na platformie moodle 40 
SUMA 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Harisson A., Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
2. Łupicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 2004. 
3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
4. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
5. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 
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Zarządzanie relacjami z klientem – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie relacjami z klientem 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług 
Kierunek: Logistyka II 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
W nowoczesnej koncepcji marketingu klientów mo żna utrzyma ć dzięki budowie i utrzymaniu partnerskich relacji. 
Jednak budowanie zwi ązków lojalno ściowych wymaga narz ędzi, systemu, a przede wszystkim orientacji działa ń 
firmy na klienta. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofi ą i  narzędziami tworzenia i zarz ądzania 
relacjami z klientem. 
  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomo ść pojęć z marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny budowania relacji, w szczególności narzędzia i filozofie 
CRM, rozpoznaje etapy budowania relacji z klientem, potrafi przedstawić istotę lojalności, rozumie zasady kalkulacji 
kosztów pozyskania i utraty klientów w przedsiębiorstwach logistycznych. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować podstawy wdrażania programu CRM dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa logistycznego, identyfikuje narzędzia budowania relacji odpowiednie dla wybranego 
rynku,  dostosowuje rozwiązania do typologii klientów, potrafi zaprojektować podstawy programu lojalnościowego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność budowania relacji dla osiągnięcia długofalowych 
korzyści. Zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji długookresowych jakie niesie zaniedbanie dobrych relacji 
nawet z incydentalnym klientem; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota, definicja i znaczenie Marketingu partnerskiego (Relationship Marketing) w logistyce 2 
2. Od marketingu partnerskiego do CRM. Istota i definicja CRM 2 
3. Analiza aktywnych klientów. Zyskowność klientów usług logistycznych 2 
4. Kalkulacja kosztów pozyskania i utraty klientów. Rachunek ekonomiczny klienta usług 
logistycznych. 

2 

5. Istota lojalności klientów, zachowania pro lojalnościowe 2 
6. Typologia klientów, segmentacja rynku usług logistycznych i przewidywanie zachowań 
klientów 

2 

7. Program wdrażania CRM w przedsiębiorstwie logistycznym 2 

 

8. Projektowanie interakcji z klientami (Business Process Reenginering) 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Formy i rodzaje partnerstwa na rynku usług logistycznych. Case study. 2 
2. Narzędzia CRM odpowiednie dla przedsiębiorstwa logistycznego 2 
3.Obliczanie zyskowności klienta usług logistycznych 2 
4. Obliczanie kosztów pozyskania i utrzymania klienta usług logistycznych 2 
5. Projektowanie programów lojalnościowych, case study 2 
6. Identyfikacja kluczowych klientów usług logistycznych 2 
7. Istota zarządzania kluczowymi klientami usług logistycznych 2 

 

8. Pisemne kolokwium, zawierające treści z ćwiczeń i wykładów 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne kolokwium. Pytania otwarte i zadania, w tym zadania wymagające obliczeń (wymagany kalkulator). Oceniany jest 
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zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem 
zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.  I. Dembińska – Cyran, J. Hołub- Iwan, J. Perenc; Zarządzanie Relacjami z klientem, DIFIN, Warszawa 2004r.  
 
Literatura uzupełniająca: 
2. J. Dyche; CRM. Relacje z klientami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 
3. P. Cheverton; Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 
4. Materiały konferencyjne; Budowanie Relacji z Klientami, Instytut Zarządzania, Warszawa czerwiec 2001 
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Zarządzanie relacjami z klientem – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie relacjami z klientem 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług 
Kierunek: Logistyka II 
Specjalno ść: Logistyka w biznesie 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: II stopie ń, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
W nowoczesnej koncepcji marketingu klientów mo żna utrzyma ć dzięki budowie i utrzymaniu partnerskich relacji. 
Jednak budowanie zwi ązków lojalno ściowych wymaga narz ędzi, systemu, a przede wszystkim orientacji działa ń 
firmy na klienta. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofi ą i  narzędziami tworzenia i zarz ądzania 
relacjami z klientem. 
  
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawowa znajomo ść pojęć z marketingu 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny budowania relacji, w szczególności narzędzia i filozofie 
CRM, rozpoznaje etapy budowania relacji z klientem, potrafi przedstawić istotę lojalności, rozumie zasady kalkulacji 
kosztów pozyskania i utraty klientów w przedsiębiorstwach logistycznych. 
W zakresie umiej ętności student potrafi dobrać i zaprojektować podstawy wdrażania programu CRM dla wskazanego 
przykładowego przedsiębiorstwa logistycznego, identyfikuje narzędzia budowania relacji odpowiednie dla wybranego 
rynku,  dostosowuje rozwiązania do typologii klientów, potrafi zaprojektować podstawy programu lojalnościowego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność budowania relacji dla osiągnięcia długofalowych 
korzyści. Zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji długookresowych jakie niesie zaniedbanie dobrych relacji 
nawet z incydentalnym klientem; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota, definicja i znaczenie Marketingu partnerskiego (Relationship Marketing) w logistyce 2 
2. Od marketingu partnerskiego do CRM. Istota i definicja CRM 2 
3. Analiza aktywnych klientów. Zyskowność klientów usług logistycznych 1 
4. Kalkulacja kosztów pozyskania i utraty klientów. Rachunek ekonomiczny klienta usług 
logistycznych. 

1 

5. Istota lojalności klientów, zachowania pro lojalnościowe 1 
6. Typologia klientów, segmentacja rynku usług logistycznych i przewidywanie zachowań 
klientów 

2 

7. Program wdrażania CRM w przedsiębiorstwie logistycznym 2 

 

8. Projektowanie interakcji z klientami (Business Process Reenginering) 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Formy i rodzaje partnerstwa na rynku usług logistycznych. Case study. 2 
2. Narzędzia CRM odpowiednie dla przedsiębiorstwa logistycznego 2 
3.Obliczanie zyskowności klienta usług logistycznych 2 
4. Obliczanie kosztów pozyskania i utrzymania klienta usług logistycznych 2 
5. Projektowanie programów lojalnościowych, case study 2 
6. Identyfikacja kluczowych klientów usług logistycznych 2 
7. Istota zarządzania kluczowymi klientami usług logistycznych 2 

 

8. Pisemne kolokwium, zawierające treści z ćwiczeń i wykładów 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne kolokwium. Pytania otwarte i zadania, w tym zadania wymagające obliczeń (wymagany kalkulator). Oceniany jest 
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zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem 
zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 27 
Przygotowanie się do laboratorium 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 117 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
1.  I. Dembińska – Cyran, J. Hołub- Iwan, J. Perenc; Zarządzanie Relacjami z klientem, DIFIN, Warszawa 2004r.  
 
Literatura uzupełniająca: 
2. J. Dyche; CRM. Relacje z klientami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 
3. P. Cheverton; Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001 
4. Materiały konferencyjne; Budowanie Relacji z Klientami, Instytut Zarządzania, Warszawa czerwiec 2001 
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Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania sieciami dostaw – 
stacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Strategie logistyczne i instrument y 
zarządzania sieciami dostaw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Mened żer łańcuchów dostaw 

Rok / Semestr: drugi/trzeci-czwarty  
Rodzaj studiów: II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15/15 30/30 - - - 
Status przedmiotu  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim spektrum strategii logistycznych stanowiących podstawę 
budowania przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, a także technikami, narzędziami i metodami zarządzania sieciami 
dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z zarządzaniem logistycznym 
i zarządzaniem łańcuchem dostaw, a także podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student jest w stanie zidentyfikować występujące w praktyce strategie logistyczne sieci dostaw, 
rozpoznaje motywy tworzenia danych strategii oraz rozróżnia metody i narzędzia (w tym informatyczne) wspomagające 
zarządzanie sieciami dostaw. 
W zakresie umiej ętności  student dokonuje analizy krytycznej występujących w praktyce gospodarczej strategii łańcuchów 
dostaw, potrafi podać propozycję własnych rozwiązań dla wybranych przedsiębiorstw, a także potrafi wykorzystać 
spektrum narzędzi i metod stosowanych w zarządzaniu sieciami dostaw. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student potrafi kierować zespołami ludzi w zakresie tworzenia oraz wdrażania 
strategii logistycznych oraz wykazuje kreatywność w zakresie organizacji sieci dostaw.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Logistyka jako czynnik sukcesu - konkurowanie logistyką na rynku. 2 
2. Ewolucja funkcjonowania łańcuchów oraz sieci dostaw. 2 
3. Relacje występujące w łańcuchach dostaw.   2 
4. Strategia – istota, rodzaje. Strategia biznesowa a strategia funkcjonalna. Rodzaje strategii 
logistycznych. 

2 

5. Koszt, jakość i czas w kształtowaniu strategii logistycznych łańcuchów dostaw. 2 
6. Budowa strategii logistycznej – determinanty oraz metody. 2 
7. Analiza strategiczna – techniki, metody, narzędzia. 4 
7. Strategia łańcuchów dostaw w ujęciu międzynarodowym. 2 
8. Rola operatora logistycznego w budowaniu strategii łańcucha dostaw. 2 
9. Wybrane koncepcje zarządzania sieciami dostaw. 4 
10. Narzędzia i metody zarządzania sieciami dostaw. 4 

 

11. Informatyczne wspomaganie zarządzania sieciami dostaw. 2 
Suma - 30 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategiczny, taktyczny oraz operacyjny wymiar logistyki w przedsiębiorstwie. 2 
2. Konkurencyjne i niekonkurencyjne strategie biznesowe. 4 

 

3. Strategia logistyczna jako strategia funkcjonalna. Wzajemne powiązania strategii 
funkcjonalnych 

4 
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4. Strategie logistyczne w układzie zaopatrzenie – produkcja – dystrybucja. 8 
5. Zapasy w strategiach logistycznych łańcuchów dostaw. 6 
6. Znaczenie czasu, kosztu i jakości w strategiach logistycznych. 4 
7. Strategie logistyczne przedsiębiorstw międzynarodowych. 2 
8. Strategia logistyczna a logistyka kontraktowa. 4 
9. Wartość dla klienta jako determinanta strategii. 2 
10. Budowanie, modyfikowanie oraz kontrola wykonania strategii. Narzędzia analizy 
strategicznej. 

6 

11. Koncepcje zarządzania sieciami dostaw. Określanie zasadności wykorzystania. 6 
12. Narzędzia i metody usprawniające funkcjonowanie łańcuchów dostaw. 6 
13. Tendencje światowe w  rozwoju sieci dostaw w różnych branżach. 6 

Suma - 60 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne – pytania otwarte, testy oraz zadania, a także aktywności na zajęciach.  
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny z treści przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 90 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 120 
Przygotowanie się do egzaminu 30 
SUMA 240 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 9 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
2. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
2. Harrison A, Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
3. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
4. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
5. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
6. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”. 
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Strategie logistyczne i instrumenty zarządzania sieciami dostaw – 
niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Strategie logistyczne i instrument y 
zarządzania sieciami dostaw 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 
Kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Mened żer łańcuchów dostaw 

Rok / Semestr: drugi/trzeci-czwarty  
Rodzaj studiów: II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12/12 18/18 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szerokim spektrum strategii logistycznych stanowiących podstawę 
budowania przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, a także technikami, narzędziami i metodami zarządzania sieciami 
dostaw. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z zarządzaniem logistycznym 
i zarządzaniem łańcuchem dostaw, a także podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student jest w stanie zidentyfikować występujące w praktyce strategie logistyczne sieci dostaw, 
rozpoznaje motywy tworzenia danych strategii oraz rozróżnia metody i narzędzia (w tym informatyczne) wspomagające 
zarządzanie sieciami dostaw. 
W zakresie umiej ętności  student dokonuje analizy krytycznej występujących w praktyce gospodarczej strategii łańcuchów 
dostaw, potrafi podać propozycję własnych rozwiązań dla wybranych przedsiębiorstw, a także potrafi wykorzystać 
spektrum narzędzi i metod stosowanych w zarządzaniu sieciami dostaw. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych  student potrafi kierować zespołami ludzi w zakresie tworzenia oraz wdrażania 
strategii logistycznych oraz wykazuje kreatywność w zakresie organizacji sieci dostaw.  
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Logistyka jako czynnik sukcesu - konkurowanie logistyką na rynku. 1 
2. Ewolucja funkcjonowania łańcuchów oraz sieci dostaw. 1 
3. Relacje występujące w łańcuchach dostaw.   2 
4. Strategia – istota, rodzaje. Strategia biznesowa a strategia funkcjonalna. Rodzaje strategii 
logistycznych. 

2 

5. Koszt, jakość i czas w kształtowaniu strategii logistycznych łańcuchów dostaw. 2 
6. Budowa strategii logistycznej – determinanty oraz metody. 2 
7. Analiza strategiczna – techniki, metody, narzędzia. 3 
7. Strategia łańcuchów dostaw w ujęciu międzynarodowym. 2 
8. Rola operatora logistycznego w budowaniu strategii łańcucha dostaw. 2 
9. Wybrane koncepcje zarządzania sieciami dostaw. 3 
10. Narzędzia i metody zarządzania sieciami dostaw. 3 

 

11. Informatyczne wspomaganie zarządzania sieciami dostaw. 1 
Suma - 24 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Strategiczny, taktyczny oraz operacyjny wymiar logistyki w przedsiębiorstwie. 2 
2. Konkurencyjne i niekonkurencyjne strategie biznesowe. 2 

 

3. Strategia logistyczna jako strategia funkcjonalna. Wzajemne powiązania strategii 
funkcjonalnych 

2 
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4. Strategie logistyczne w układzie zaopatrzenie – produkcja – dystrybucja. 4 
5. Zapasy w strategiach logistycznych łańcuchów dostaw. 4 
6. Znaczenie czasu, kosztu i jakości w strategiach logistycznych. 2 
7. Strategie logistyczne przedsiębiorstw międzynarodowych. 2 
8. Strategia logistyczna a logistyka kontraktowa. 2 
9. Wartość dla klienta jako determinanta strategii. 2 
10. Budowanie, modyfikowanie oraz kontrola wykonania strategii. Narzędzia analizy 
strategicznej. 

4 

11. Koncepcje zarządzania sieciami dostaw. Określanie zasadności wykorzystania. 4 
  
12. Narzędzia i metody usprawniające funkcjonowanie łańcuchów dostaw. 4 
13. Tendencje światowe w  rozwoju sieci dostaw w różnych branżach. 2 

Suma - 36 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne – pytania otwarte, testy oraz zadania, a także aktywności na zajęciach.  
Zaliczenie wykładu:  egzamin pisemny z treści przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 140 
Przygotowanie do egzaminu 40 
SUMA 240 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 9 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 
1. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
2. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz. PWE, Warszawa 2010. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 
2. Harrison A, Hoek R., Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010. 
3. Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 
4. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 
5. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009. 
6. Czasopisma: „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”. 
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Zarządzanie ryzykiem w logistyce – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie ryzykiem w logistyce Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw  

Rok / Semestr I stopie ń 
Rodzaj studiów: II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach logistycznych  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką i podstawy zarządzania 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z ryzykiem, umie zaklasyfikować różne 
rodzaje ryzyka i scharakteryzować poszczególne systemy oraz narzędzia zarządzania ryzykiem. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia przedsiębiorstwa.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.  Pojęcie ryzyka, wymiary ryzyka w logistyce 3 
2. Proces zarządzania ryzykiem 2 
3. Identyfikacja i analiza ryzyka 2 
4. Narzędzia pomiaru ryzyka 3 
5. Zarządzanie kosztami w zarządzaniu ryzykiem 2 
6. Systemy zarządzania ryzykiem 3 

 

  
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 15 
SUMA 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 1 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008 
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Zarządzanie ryzykiem w logistyce – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Zarz ądzanie ryzykiem w logistyce Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
Kierunek Logistyka  
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw  

Rok / Semestr I stopie ń 
Rodzaj studiów: II stopie ń,  niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12     
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl), dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska 
(marzena.frankowska@wzieu.pl), dr B. Tundys (blanka.tundys@wzieu.pl), mgr A. Nerć-Pełka  
(alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl) 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach logistycznych  
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Zagadnienia związane z logistyką i podstawy zarządzania 

 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z ryzykiem, umie zaklasyfikować różne 
rodzaje ryzyka i scharakteryzować poszczególne systemy oraz narzędzia zarządzania ryzykiem. 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania zasad logistycznych w przedsiębiorstwach. 
Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne, bada i ocenia 
przedsiębiorstwo z punktu widzenia podejścia systemowego. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia 
logistyczne, analizuje i ocenia przedsiębiorstwa.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia zasad 
logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1.  Pojęcie ryzyka, wymiary ryzyka w logistyce 2 
2. Proces zarządzania ryzykiem 2 
3. Identyfikacja i analiza ryzyka, Narzędzia pomiaru ryzyka 2 
4. Zarządzanie kosztami w zarządzaniu ryzykiem 3 
5. Systemy zarządzania ryzykiem 3 

 

  
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, 

Forma i warunki zaliczenia  
aktywność na zajęciach, referaty, egzamin ustny lub pisemny 

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 12 
Przygotowanie się do zajęć, Praca na platformie moodle 15 
SUMA 27 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU  
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa : 

1. T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008 
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Standardy i normy w logistyce – stacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Normy i standardy w logistyce  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i Organiz acji 
Telekomunikacji 
Kierunek  
Menedżer łańcucha dostaw 

Rok / Semestr II/ 4 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Wiesław Maziarz (wiesław.maziarz@wzieu.pl) 
 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teori ą i praktyk ą z zakresu.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  

Podstawowa wiedza z ekonomiki.  
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane pojęciem norm i standardów w logistycen 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania norm i standardów logistycznych w 
przedsiębiorstwach..   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia norm 
i standardów logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego 
myślenia. 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Standaryzacja i normowanie- geneza i istota. 2 
2.. Znaczenie norm i standardów w działalności  logistycznej 2 
3. Normatywne systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie  
Elementy systemu jakości normy ISO 9001 i 9004. 

2 

4. Standardy i normy w gospodarce magazynowej 2 
5. Zarządzanie środowiskowe w logistyce. Charakterystyka norm serii ISO 1400 2 
6. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w przedsiębiorstwach 
logistycznych. Normy PN-N serii 1800 

2 

 

7. Standardy zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie logistycznym 3 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć  
Studiowanie literatury i zadanych źródeł  
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa: 
Instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego jako determinanty racjonalizacji procesów gospodarczych, pod red. M. 
Wasylko, Łódź 2007 
2. R. Leśmian-Kordas, Normalizacja w Polsce, WSM, Szczecin 2000 
3. J. Łunarski, Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów, PR, Rzeszów 2001 
4. A. Niemczyk, „Zapasy i magazynowanie, tom II Magazynowanie”, wyd. ILiM, Poznań 2007 
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5, D. Kisperska-Moroń, „Logistyka”, wyd. ILiM, Poznań 2009, 
6. B. Śliwczyński, „Planowanie logistyczne”, wyd. ILiM, Poznań 2007, 
7. Normy ISO 9001, 9004, 1400, PN-N 1800 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
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Standardy i normy w logistyce – niestacjonarne 
Nazwa przedmiotu: Normy i standardy w logistyce  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki i Organiz acji 
Telekomunikacji 
Kierunek  
Menedżer łańcucha dostaw 

Rok / Semestr II/ 4 
Rodzaj studiów Studia I stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12     
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Dr Wiesław Maziarz (wiesław.maziarz@wzieu.pl) 
 
 
Cel przedmiotu  
Zapoznanie studentów z teori ą i praktyk ą z zakresu.  

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  

Podstawowa wiedza z ekonomiki.  
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane pojęciem norm i standardów w logistycen 
W zakresie umiej ętności student umie zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 
przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność i umiejętność zastosowania norm i standardów logistycznych w 
przedsiębiorstwach..   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia norm 
i standardów logistycznych do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego 
myślenia 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Standaryzacja i normowanie- geneza i istota. 1 
2.. Znaczenie norm i standardów w działalności  logistycznej 1 
3. Normatywne systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie  
Elementy systemu jakości normy ISO 9001 i 9004. 

2 

4. Standardy i normy w gospodarce magazynowej 2 
5. Zarządzanie środowiskowe w logistyce. Charakterystyka norm serii ISO 1400 2 
6. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w przedsiębiorstwach 
logistycznych. Normy PN-N serii 1800 

2 

 

7. Standardy zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie logistycznym 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin  
  

Suma -  
Forma zaj ęć – … Liczba godzin 
1.  

 

…  
Suma -  
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
Wykład z użyciem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia  
Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach  
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć  
Studiowanie literatury i zadanych źródeł  
SUMA  
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
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Literatura podstawowa : 
Instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego jako determinanty racjonalizacji procesów gospodarczych, pod red. M. 
Wasylko, Łódź 2007 
2. R. Leśmian-Kordas, Normalizacja w Polsce, WSM, Szczecin 2000 
3. J. Łunarski, Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów, PR, Rzeszów 2001 
4. A. Niemczyk, „Zapasy i magazynowanie, tom II Magazynowanie”, wyd. ILiM, Poznań 2007 
 
5, D. Kisperska-Moroń, „Logistyka”, wyd. ILiM, Poznań 2009, 
6. B. Śliwczyński, „Planowanie logistyczne”, wyd. ILiM, Poznań 2007, 
7. Normy ISO 9001, 9004, 1400, PN-N 1800 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
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Projektowanie infrastruktury logistycznej – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie infrastruktury logis tycznej  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Mened żer łańcuchów dostaw 

Rok / Semestr: drugi/czwarty  
Rodzaj studiów:II stopie ń, stacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zagadnieniem infrastruktury logistycznej, w szczególności 
metodami doboru lokalizacji oraz projektowania infrastruktury i jej wyposażenia. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować i sklasyfikować elementy infrastruktury 
logistycznej,  zna tendencje światowe w zakresie jej rozwoju, a także zna metody zarządzania projektem 
infrastrukturalnym. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi dokonać analizy istniejącej infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie 
makro, jak i mikrologistycznym, a także dokonać wyboru lokalizacji oraz projektu budowy i funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w logistyce, a także pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, klasyfikacja i cechy infrastruktury logistycznej. Rola infrastruktury logistycznej w 
gospodarce. 

1 

2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 1 
3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu. 2 
4. Infrastruktura magazynowa – rodzaje, znaczenie, planowanie lokalizacji. 2 
5. Infrastruktura manipulacyjna – rodzaje, znaczenie, metody doboru. 2 
6. Infrastruktura systemów opakowaniowych – klasyfikacja, cykl życia, współczesne 
wyzwania. 

1 

7. Infrastruktura przetwarzania danych – architektura oraz eksploatacja. 1 
8. Koszty inwestycji infrastrukturalnych - budżetowanie. 2 
9. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym. 2 

 

10. Tendencje w rozwoju infrastruktury logistycznej - perspektywy i zagrożenia 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. Kryteria decyzyjne budowy 
infrastruktury logistycznej. 

1 

2. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty 
techniczno-technologiczne budowy. 

1 

3. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 2 
4. Projektowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej. 2 
5. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie – 
projektowanie. 

2 

 

6. Centrum logistyczne jako zaawansowany projekt infrastrukturalny. Koncepcje budowy 1 
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centrów logistycznych. 
7. Infrastruktura informatyczna na potrzeby logistyki – określenie potrzeb, projekt, 
eksploatacja. 

1 

8. Rola opakowań w logistyce – projektowanie oraz współczesne tendencje. 1 
9. Studia wykonalności projektów infrastrukturalnych – narzędzia, metody, przykłady 
praktyczne. 

2 

10. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym.  2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład problemowy i informacyjny, prezentacja multimedialna, zadania, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy dotyczący budowy 
infrastruktury logistycznej. 
Zaliczenie wykładu : egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładzie oraz zawartych w literaturze podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 10 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Przygotowanie projektu 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa : 
1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO, Warszawa 2009. 
2. M. Mindur, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB, Warszawa-
Radom 2007. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004. 
2. Czasopisma: „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”, „Przegląd 
komunikacyjny”. 
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Projektowanie infrastruktury logistycznej – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Projektowanie infrastruktury logis tycznej  Kod przedmiotu:  

 
Jednostka organizacyjna US:  
Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki 
kierunek: Logistyka 
Specjalno ść: Mened żer łańcuchów dostaw 

Rok / Semestr: drugi/czwarty  
Rodzaj studiów:II stopie ń, niestacjonarne  

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12 - - - 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. US dr hab. M. Jedli ński (mariusz.jedlinski@wzieu.pl) 
dr I. Dembińska (izabela.dembinska@wzieu.pl), dr M. Frankowska (marzena.frankowska@wzieu.pl) dr B. Tundys 
(blanka.tundys@wzieu.pl), mgr inż. A. Nerć-Pełka (alicja.nerc-pelka@wzieu.pl), mgr Ł. Marzantowicz 
(lukasz.marzantowicz@wzieu.pl), mgr inż. M. Sowa (mariusz.sowa@wzieu.pl), mgr A. Rzeczycki 
(andrzej.rzeczycki@wzieu.pl)  
 
 
Cel przedmiotu  
 
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zagadnieniem infrastruktury logistycznej, w szczególności 
metodami doboru lokalizacji oraz projektowania infrastruktury i jej wyposażenia. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
 
Znajomość podstawowych  zagadnień dotyczących logistyki. 
 
 Efekty kształcenia    
 
W zakresie wiedzy student po zaliczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzować i sklasyfikować elementy infrastruktury 
logistycznej,  zna tendencje światowe w zakresie jej rozwoju, a także zna metody zarządzania projektem 
infrastrukturalnym. 
W zakresie umiej ętności  student potrafi dokonać analizy istniejącej infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie 
makro, jak i mikrologistycznym, a także dokonać wyboru lokalizacji oraz projektu budowy i funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej.   
W zakresie kompetencji emocjonalnych student wykazuje kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań 
infrastrukturalnych w logistyce, a także pracuje w zespole (bądź kieruje nim). 
 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Pojęcie, klasyfikacja i cechy infrastruktury logistycznej. Rola infrastruktury logistycznej w 
gospodarce. 

1 

2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 1 
3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu. 2 
4. Infrastruktura magazynowa – rodzaje, znaczenie, planowanie lokalizacji. 2 
5. Infrastruktura manipulacyjna – rodzaje, znaczenie, metody doboru. 2 
6. Infrastruktura systemów opakowaniowych – klasyfikacja, cykl życia, współczesne 
wyzwania. 

1 

7. Infrastruktura przetwarzania danych – architektura oraz eksploatacja. 1 
8. Koszty inwestycji infrastrukturalnych - budżetowanie. 2 
9. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym. 2 

 

10. Tendencje w rozwoju infrastruktury logistycznej - perspektywy i zagrożenia 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. Kryteria decyzyjne budowy 
infrastruktury logistycznej. 

1 

2. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty 
techniczno-technologiczne budowy. 

1 

3. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 2 
4. Projektowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej. 2 
5. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie – 
projektowanie. 

2 

 

6. Centrum logistyczne jako zaawansowany projekt infrastrukturalny. Koncepcje budowy 1 
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centrów logistycznych. 
7. Infrastruktura informatyczna na potrzeby logistyki – określenie potrzeb, projekt, 
eksploatacja. 

1 

8. Rola opakowań w logistyce – projektowanie oraz współczesne tendencje. 1 
9. Studia wykonalności projektów infrastrukturalnych – narzędzia, metody, przykłady 
praktyczne. 

2 

10. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym.  2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
 
Wykład problemowy i informacyjny, prezentacja multimedialna, zadania, case-study, praca w grupach, dyskusja. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
 
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie pisemne z treści przedstawionych na ćwiczeniach, projekt zespołowy dotyczący budowy 
infrastruktury logistycznej. 
Zaliczenie wykładu : egzamin pisemny z zagadnień omawianych na wykładzie oraz zawartych w literaturze podstawowej. 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie do ćwiczeń, Praca na platformie moodle 10 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Przygotowanie projektu 30 
SUMA 84 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
 
Literatura podstawowa : 
1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO, Warszawa 2009. 
2. M. Mindur, Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB, Warszawa-
Radom 2007. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. I. Fechner, Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2004. 
2. Czasopisma: „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka”, „Gospodarka materiałowa i logistyka”, „Eurologistics”, „Przegląd 
komunikacyjny”. 
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Negocjacje w łańcuchu dostaw – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje w ła ńcuchu dostaw 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw   

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów II stopie ń, stacjonarnych 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

– podstawowymi zasadami negocjacji,  
– stylami negocjacji,   
– technikami negocjacji,  
– sposobami komunikacji oraz mo żliwo ściami ich wykorzystania w praktyce,  
– autoprezentacj ą. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, potrafi wykorzystać zachowania niewerbalne do przekazania komunikatu rozmówcy 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji, potrafi efektywnie zarządzać  
czasem podczas kształtowania  łańcuchu dostaw. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest wrażliwy na różnice kulturowe w poszczególnych krajach 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota negocjacji w procesach logistycznych 2 
2. Negocjacje a mediacje 1 
3. Batna - best alternative to a negotiated agreement (najlepsza alternatywa negocjowanego 
porozumienia 

1 

2. Komunikacja werbalna 3 
3. Komunikacja niewerbalna. 3 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 3 

 

5. Międzynarodowe negocjacje handlowe  – różne kraje 2 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe rodzaje i style negocjacji 3 
2. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. 3 
3. Efektywne słuchanie  2 
4. Efektywne zarządzanie czasem w kształtowaniu łańcuchu dostaw 2 
4. Autoprezentacja i praktyczna prezentacja  3 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady  2 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie zadanych zadań 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
…  
SUMA 45 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania, 
1995 
6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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Negocjacje w łańcuchu dostaw – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu:  
Negocjacje w ła ńcuchu dostaw 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US:  
Katedra Marketingu Usług, WZiEU 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Menedżer łańcuchów dostaw   

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiówII stopie ń, niestacjonarnych 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12 0 0 0 
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ;  
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie stud entów z: 

– podstawowymi zasadami negocjacji,  
– stylami negocjacji,   
– technikami negocjacji,  
– sposobami komunikacji oraz mo żliwo ściami ich wykorzystania w praktyce,  
– autoprezentacj ą. 

Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Podstawy marketingu 

Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy  student rozróżnia podstawowe zasady negocjacji; identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić 
pozycję negocjacyjną partnera, potrafi wykorzystać zachowania niewerbalne do przekazania komunikatu rozmówcy 
W zakresie umiej ętności student potrafi przełożyć zdobytą wiedze teoretyczną dotycząca sposobów negocjowania na 
praktyczny wymiar , potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w trakcie negocjacji, potrafi efektywnie zarządzać  
czasem podczas kształtowania  łańcuchu dostaw. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student jest wrażliwy na różnice kulturowe w poszczególnych krajach 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota negocjacji w procesach logistycznych 2 
2. Negocjacje a mediacje 1 
3. Batna - best alternative to a negotiated agreement (najlepsza alternatywa negocjowanego 
porozumienia 

1 

2. Komunikacja werbalna 2 
3. Komunikacja niewerbalna. 2 
4. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach 2 

 

5. Międzynarodowe negocjacje handlowe  – różne kraje 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Podstawowe rodzaje i style negocjacji 2 
2. Podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne. 2 
3. Efektywne słuchanie  2 
4. Efektywne zarządzanie czasem w kształtowaniu łańcuchu dostaw 2 
4. Autoprezentacja i praktyczna prezentacja  2 

 

5. Negocjacje międzynarodowe – praktyczne przykłady  2 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach 

Forma i warunki zaliczenia  
egzamin pisemny i ustny  

Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 
Przygotowanie zadanych zadań 15 
Przygotowanie się do zajęć 15 
…  
SUMA 45 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
25. Rosa G:. Komunikacja i negocacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
26. Mruk H.: Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 
27. Fischer R., Ury W., Patton B.: Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996. 
28. Jankowski W.B., Sankowski T.P.: Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995. 
29. Lewandowska-Tarasiuk E.: Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania, 

1995 
30. 6. Nęcki Zbigniew: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Antykwa, 2005 
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Mi ędzynarodowe strategie marketingowe przedsiębiorstw logistycznych – 
stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Mi ędzynarodowe strategie 
marketingowe przedsi ębiorstw logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Zarz ądzanie 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Praktyczne przekazanie studentom  możliwości skutecznego  wykorzystania wiedzy z marketingu. Pokazanie i nauczenie 
w jaki sposób angażować zasoby firmy logistycznej do osiągania celów marketingowych i realizacji przyjętej strategii 
marketingowej na rynku międzynarodowym.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny międzynarodowych strategii marketingowych, potrafi 
dokonać charakterystyki międzynarodowej strategii marketingowej, potrafi przedstawić proces formułowania strategii 
marketingowej w międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektować międzynarodową  strategię marketingową (w tym dokonać analizy 
otoczenia, wyznaczyć cele i sposoby ich realizacji) dla dowolnie wybranego międzynarodowego przedsiębiorstwa 
logistycznego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność myślenia długofalowego w międzynarodowym 
przedsiębiorstwie logistycznym; uświadamia sobie konieczność wyboru przemyślanej strategii i konsekwentnej jej realizacji 
dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa logistycznego, szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację 
celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota międzynarodowych strategii marketingowej. Strategiczne decyzje marketingowe w 
międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym.  

2 

2. Rodzaje strategii marketingowych odpowiednich dla przedsiębiorstw logistycznych. 
Strategie konkurencyjne i produktowe 

2 

3. Znaczenie segmentacji rynku nabywców w międzynarodowej strategii marketingowej 2 
4. Określanie międzynarodowym celów marketingowych w przedsiębiorstwie logistycznym – 
cele strategiczne i operacyjne 

2 

5. Strategiczne planowanie rozwoju produktu i asortymentu w logistyce w skali globalnej 2 
6. Strategiczne planowanie polityki cenowej w logistyce w skali globalnej 2 
7. Strategiczne planowanie dystrybucji i obsługi klienta w logistyce w skali globalnej 2 

 

8. Strategiczne planowanie promocji w logistyce w skali globalnej 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka międzynarodowej firmy logistycznej– pisanie (powstanie rozwój pozycja 
rynkowa, itp. Analiza pozycji konkurencyjnej logistycznej  firmy międzynarodowych na rynku 
międzynarodowym 

2 

2. Analiza portfela międzynarodowych produktów firmy logistycznej. Strategie w ujęciu produkt 
– rynek w międzynarodowej firmie logistycznej 

2 

3. Ustalenia celów marketingowych dla międzynarodowej  firmy logistycznej – case study 2 
5. Pozycjonowanie międzynarodowych  usług logistycznych. Strategiczne planowanie 
sprzedaży usług logistycznych – case study 

2 

6. Strategie wejścia na rynek międzynarodowy  firmy logistycznej 2 
7. Plan promocji międzynarodowej (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów 
promocji mix, plan dla poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła 
reklamowe, itp.) 

2 

 

8.Pisemne kolokwium z zajeć 1-7 1 
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Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka; Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001 
2. W. Wrzosek, Strategie marketingowe, SGH w Warszawie, Warszawa 2001 
     
 
Literatura uzupełniająca 
3. Red. Nauk. B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003 
4. Red. Nauk. J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2002 
5. N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen, PWE Warszawa 1997 
6. J.W.Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001 
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Mi ędzynarodowe strategie marketingowe przedsiębiorstw logistycznych – 
stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Mi ędzynarodowe strategie 
marketingowe przedsi ębiorstw logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Zarz ądzanie 
Specjalno ść: Relacje z klientami w procesach logistycznych 

Rok / Semestr 3/6 
Rodzaj studiów: II stopie ń, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Praktyczne przekazanie studentom  możliwości skutecznego  wykorzystania wiedzy z marketingu. Pokazanie i nauczenie 
w jaki sposób angażować zasoby firmy logistycznej do osiągania celów marketingowych i realizacji przyjętej strategii 
marketingowej na rynku międzynarodowym.   
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
podstawy marketingu  
 
 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny międzynarodowych strategii marketingowych, potrafi 
dokonać charakterystyki międzynarodowej strategii marketingowej, potrafi przedstawić proces formułowania strategii 
marketingowej w międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym.  
W zakresie umiej ętności student potrafi zaprojektować międzynarodową  strategię marketingową (w tym dokonać analizy 
otoczenia, wyznaczyć cele i sposoby ich realizacji) dla dowolnie wybranego międzynarodowego przedsiębiorstwa 
logistycznego. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje konieczność myślenia długofalowego w międzynarodowym 
przedsiębiorstwie logistycznym; uświadamia sobie konieczność wyboru przemyślanej strategii i konsekwentnej jej realizacji 
dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa logistycznego, szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację 
celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota międzynarodowych strategii marketingowej. Strategiczne decyzje marketingowe w 
międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym.  

2 

2. Rodzaje strategii marketingowych odpowiednich dla przedsiębiorstw logistycznych. 
Strategie konkurencyjne i produktowe 

1 

3. Znaczenie segmentacji rynku nabywców w międzynarodowej strategii marketingowej 2 
4. Określanie międzynarodowym celów marketingowych w przedsiębiorstwie logistycznym – 
cele strategiczne i operacyjne 

1 

5. Strategiczne planowanie rozwoju produktu i asortymentu w logistyce w skali globalnej 2 
6. Strategiczne planowanie polityki cenowej w logistyce w skali globalnej 1 
7. Strategiczne planowanie dystrybucji i obsługi klienta w logistyce w skali globalnej 2 

 

8. Strategiczne planowanie promocji w logistyce w skali globalnej 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Charakterystyka międzynarodowej firmy logistycznej– pisanie (powstanie rozwój pozycja 
rynkowa, itp. Analiza pozycji konkurencyjnej logistycznej  firmy międzynarodowych na rynku 
międzynarodowym 

2 

2. Analiza portfela międzynarodowych produktów firmy logistycznej. Strategie w ujęciu produkt 
– rynek w międzynarodowej firmie logistycznej 

1 

3. Ustalenia celów marketingowych dla międzynarodowej  firmy logistycznej – case study 2 
4. Pozycjonowanie międzynarodowych  usług logistycznych. 1 
5. Strategiczne planowanie sprzedaży usług logistycznych – case study 2 
6. Strategie wejścia na rynek międzynarodowy  firmy logistycznej 1 
7. Plan promocji międzynarodowej (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów 
promocji mix, plan dla poszczególnych instrumentów promocji mix, plan mediów , hasła 
reklamowe, itp.) 

2 

 

8.Pisemne kolokwium z zajeć 1-7 1 
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Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność 
jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie 
minimum trzech aktywności z zajęć. 
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test wyboru 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 24 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 84 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka; Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001 
2. W. Wrzosek, Strategie marketingowe, SGH w Warszawie, Warszawa 2001 
     
 
Literatura uzupełniająca 
3. Red. Nauk. B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003 
4. Red. Nauk. J. Mazur, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, DIFIN, Warszawa 2002 
5. N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen, PWE Warszawa 1997 
6. J.W.Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001 
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Audyt w procesach logistycznych – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Audyt w procesach logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Relacje z klientami z mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr  II/4 
Rodzaj studiów: II stopie ń, stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl, mgr A. Rzeczycki 
andrzej.rzeczycki@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i  
charakteryzowania roli audytu w procesach logistycznych przedsiębiorstwa, roli systemów logistycznych i audytu 
funkcjonalnych sfer logistycznych przedsiębiorstwa, a także zapoznanie go z nowoczesnymi metodami i narzędziami 
kontroli oraz doskonalenia przepływów.   
Student powinien zapoznać się również z obowiązującymi procedurami audytu, a także metodami identyfikacji i obniżania 
kosztów w procesach logistycznych poprzez doskonalenie wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza w zakresie podstaw logistyki. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z pojęciem procesu gospodarczego i audytu 
logistycznego, zasadność i potrzebę stosowania audytu w procesach logistycznych 
W zakresie umiej ętności student umie budować koncepcje zastosowania zintegrowanych systemów logistycznych, 
zastosowania różnych metod zarządzania działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,  formułowania zaleceń w 
odniesieniu do uwalniania lub odzyskiwania zamrożonych środków oraz eliminowania istniejących nieprawidłowości w 
systemie logistycznym. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia 
audytu do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Istota i rodzaje audytu logistycznego 2 
2. Narzędzia audytu logistycznego 2 
3. Etapy i przebieg audytu logistycznego 2 
4. Mierniki i wskaźniki logistyczne 2 
5. Analiza funkcjonowania magazynu i określanie kierunków poprawy 4 

 

6. Analiza funkcjonowania transportu i określanie kierunków poprawy 3 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Wąskie gardła i sposoby ich eliminacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 4 
2. Wskaźniki logistyczne (KPI) oraz sposoby ich raportowania 4 

3. Analiza przepływu towarów i optymalizacja wykorzystania zasobów 4 
4. Koncepcje zagospodarowania magazynu 4 
5. Obieg dokumentów i przepływ informacji w procesie logistycznym  4 
6. Niskonakładowe możliwości zmniejszenia kosztów w procesach logistycznych  4 
7. Efekty działań korygujących i zapobiegawczych  4 

 

8. Zastosowania rozwiązań automatyki w procesach logistycznych 2 
Suma - 30 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja multimedialna, praca – 
opracowanie dokumentacji audytu np. check list. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Wykład – egzamin, Kolokwium zaliczeniowe, ocena z pracy na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach, referaty 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 45 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, praca na platformie Moodle 60 
…  
SUMA 105 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
 
1. Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011. 
2. Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce.  Audyt operacyjny i finansowy. PAR S.A., Warszawa 2007. 
3. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001. 
4. Kroker B., Mapowanie jako narzędzie audytu logistycznego, „Eurologistics”, nr 5, 2006. 
5. Stolze W., Audyt logistyczny – instrument oceny partnerów w łańcuchach dostaw, „Logistyka” nr 3 i 4, 2000. 
6. Twaróg J., Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Gospodarka 

materiałowa i logistyka”, nr 7 i 8, 1998. 
7. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, ILiM, Poznań 2004. 
8. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku Standardy międzynarodowe – Regulacje krajowe, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2007. 
 
Literatura uzupełniająca:  
 
1. Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.  
2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007.  
3. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek i C.Mańkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2001-2011.   
4. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN,  
5. Warszawa 2006. 
6. 5.Andrzej Pacana, Dorota Stadnicka: Wdrażanie i Auditowanie Systemów Zarządzania Jakością Zgodnych z Normą 

ISO 9001:2000. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007. 
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Audyt w procesach logistycznych – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Audyt w procesach logistycznych 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług 
Katedra Logistyki  
 
Kierunek Logistyka 
Specjalno ść Relacje z klientami z mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr  II/4 
Rodzaj studiów II stopnia, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 30    
Status przedmiotu: obowi ązkowy Język wykładowy: polski 

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
prof. M. Jedliński mariusz.jedlinski@wzieu.pl, dr I. Dembińska izabela.dembinska@wzieu.pl, dr M. Frankowska 
marzena.frankowska@wzieu.pl, dr B. Tundys blanka.tundys@wzieu.pl, mgr A. Nerć-Pełka alicja.nerc-pelka@wzieu.pl, 
mgr M. Sowa mariusz.sowa@wzieu.pl, mgr Ł. Marzantowicz lukasz.marzantowicz@wzieu.pl, mgr A. Rzeczycki 
andrzej.rzeczycki@wzieu.pl 
 
Cel przedmiotu  
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i  
charakteryzowania roli audytu w procesach logistycznych przedsiębiorstwa, roli systemów logistycznych i audytu 
funkcjonalnych sfer logistycznych przedsiębiorstwa, a także zapoznanie go z nowoczesnymi metodami i narzędziami 
kontroli oraz doskonalenia przepływów.   
Student powinien zapoznać się również z obowiązującymi procedurami audytu, a także metodami identyfikacji i obniżania 
kosztów w procesach logistycznych poprzez doskonalenie wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. 
 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji  
Wiedza w zakresie podstaw logistyki. 
 
 Efekty kształcenia    
W zakresie wiedzy student umie zdefiniować podstawowe definicje związane z pojęciem procesu gospodarczego i audytu 
logistycznego, zasadność i potrzebę stosowania audytu w procesach logistycznych 
W zakresie umiej ętności student umie budować koncepcje zastosowania zintegrowanych systemów logistycznych, 
zastosowania różnych metod zarządzania działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,  formułowania zaleceń w 
odniesieniu do uwalniania lub odzyskiwania zamrożonych środków oraz eliminowania istniejących nieprawidłowości w 
systemie logistycznym. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami wprowadzenia 
audytu do przedsiębiorstwa, wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad systemowego myślenia. 
Treści programowe  

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
7. Istota i rodzaje audytu logistycznego 2 
8. Narzędzia audytu logistycznego 2 
9. Etapy i przebieg audytu logistycznego 2 
10. Mierniki i wskaźniki logistyczne 1 
11. Analiza funkcjonowania magazynu i określanie kierunków poprawy 3 

 

12. Analiza funkcjonowania transportu i określanie kierunków poprawy 2 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
9. Wąskie gardła i sposoby ich eliminacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 2 
10. Wskaźniki logistyczne (KPI) oraz sposoby ich raportowania 2 

11. Analiza przepływu towarów i optymalizacja wykorzystania zasobów 2 
12. Koncepcje zagospodarowania magazynu 2 
13. Obieg dokumentów i przepływ informacji w procesie logistycznym  2 
14. Niskonakładowe możliwości zmniejszenia kosztów w procesach logistycznych  3 
15. Efekty działań korygujących i zapobiegawczych  3 

 

16. Zastosowania rozwiązań automatyki w procesach logistycznych 2 
Suma - 18 
Metody i narz ędzia dydaktyczne  
wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja multimedialna, praca – 
opracowanie dokumentacji audytu np. check list. 
 
Forma i warunki zaliczenia  
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Wykład – egzamin, Kolokwium zaliczeniowe, ocena z pracy na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach, referaty 
 
Obci ążenie prac ą studenta  
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do laboratorium  
Przygotowanie się do zajęć, praca na platformie Moodle 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 5 
Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca  
Literatura podstawowa:  
 

Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011. 
Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce.  Audyt operacyjny i finansowy. PAR S.A., Warszawa 2007. 
Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001. 
Kroker B., Mapowanie jako narzędzie audytu logistycznego, „Eurologistics”, nr 5, 2006. 
Stolze W., Audyt logistyczny – instrument oceny partnerów w łańcuchach dostaw, „Logistyka” nr 3 i 4, 2000. 
Twaróg J., Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Gospodarka 
materiałowa i logistyka”, nr 7 i 8, 1998. 
Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, ILiM, Poznań 2004. 
Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku Standardy międzynarodowe – Regulacje krajowe, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2007. 

 
Literatura uzupełniająca:  

 
Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.  
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007.  
Modelowanie procesów i systemów logistycznych, red. M. Chaberek i C.Mańkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2001-2011.   
Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN,  
Warszawa 2006. 
5.Andrzej Pacana, Dorota Stadnicka: Wdrażanie i Auditowanie Systemów Zarządzania Jakością Zgodnych z Normą 
ISO 9001:2000. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007. 

 



 522 

Obsługa klienta międzynarodowego – stacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Obsługa klienta mi ędzynarodowego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka II 
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów:II stopie ń,  stacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 15 15    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych metod obsługi klienta międzynarodowego, zasad obsługi klienta 
międzynarodowego (standardy, jakość, strategie), przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i 
indywidualnym. zapoznanie z nowymi technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych. Student 
nabędzie znajomość: pojęć z zakresu obsługi klienta międzynarodowego oraz metod tej obsługi. Pozna poszczególne 
techniki obsługi klienta międzynarodowego i jest w stanie  odnieść je do sytuacji bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu, logistyki, ekonomii i zarządzania. 

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny obsługi klienta międzynarodowego, zna zasady obsługi 
klienta międzynarodowego i techniki sprzedażowe.  
W zakresie umiej ętności student potrafi odnieść wiedzę z zakresu obsługi klienta międzynarodowego do lepszego 
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z klientami międzynarodowymi, potrafi zaprojektować system obsługi klienta 
międzynarodowego dla wskazanego przykładowego przedsiębiorstwa. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań 
marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Metody obsługi klienta międzynarodowego 2 
2. Standardy obsługi klienta międzynarodowego 2 
3. Jakość obsługi klienta międzynarodowego 2 
4. Strategie obsługi klienta międzynarodowego 2 
5. Techniki sprzedaży klientom indywidualnym  2 
6. Techniki sprzedaży klientom masowym 2 
7. Polityka promocji przedsiębiorstwa a obsługa klienta międzynarodowego 2 

 

8. Nowe technologie służące obsłudze klienta międzynarodowego 1 
Suma - 15 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Case study – stosowane metody obsługi klienta międzynarodowego w przykładowym 
przedsiębiorstwie – analiza, ocena i propozycja modyfikacji 

2 

2. Wyznaczanie standardów obsługi klienta międzynarodowego na wybranych przykładach. 2 
3. Sposoby oceny i pomiaru jakości obsługi klienta międzynarodowego 2 
4. Praktyczne wykorzystanie strategii obsługi klienta międzynarodowego 2 
5. Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom indywidualnym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

2 

6 . Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom masowym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

2 

7. Integracja działań promocyjnych firmy z obsługą klienta międzynarodowego – case study 2 

 

8. Pisemne kolokwium  z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1 
Suma - 15 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze, zawierające treści z wykładów i ćwiczeń: pytania otwarte i zadania. 
Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto 
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warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć. 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1 J. Horovitz: Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006 
2. N. Lake, K. Hickley: Podręcznik obsługi klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
 
Literatura uzupełniająca 
1. Weinzeweig, Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice2006. 
2. T. Johns, Doskonała obsługa klienta, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
3. H.M. Goldman, Jak zdobywać klientów, Studio Emka, Warszawa 2002 
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Obsługa klienta międzynarodowego – niestacjonarne  
Nazwa przedmiotu: Obsługa klienta mi ędzynarodowego 
 

Kod przedmiotu:  
 

Jednostka organizacyjna US: Wydział Zarz ądzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu Usług 

Kierunek: Logistyka II 
Specjalno ść: Relacje z klientami w mi ędzynarodowych 
procesach logistycznych 

Rok / Semestr 2/4 
Rodzaj studiów: II stopie ń, niestacjonarne 

Forma zaj ęć wykład ćwiczenia laboratorium seminarium inne 
Wymiar zaj ęć 12 12    
Status przedmiotu: obowi ązkowy  Język wykładowy: polski  

Prowadz ący przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail) 
Grażyna Rosa grazyna.rosa@wzieu.pl ; Kamila Peszko kamila.peszko@wzieu.pl, Leszek Gracz  
leszek.gracz@wzieu.pl, Izabela Ostrowska Izabela.ostrowska@wzieu.pl ; 
 
Cel przedmiotu  
Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych metod obsługi klienta międzynarodowego, zasad obsługi klienta 
międzynarodowego (standardy, jakość, strategie), przedstawienie technik sprzedaży usług klientom masowym i 
indywidualnym. zapoznanie z nowymi technologiami służącymi obsłudze klienta w instytucjach usługowych. Student 
nabędzie znajomość: pojęć z zakresu obsługi klienta międzynarodowego oraz metod tej obsługi. Pozna poszczególne 
techniki obsługi klienta międzynarodowego i jest w stanie  odnieść je do sytuacji bieżącej. 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy, umiej ętności i innych kompetencji 
Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu, logistyki, ekonomii i zarządzania. 

 Efekty kształcenia   
 
W zakresie wiedzy student zna podstawowe pojęcia z dziedziny obsługi klienta międzynarodowego, zna zasady obsługi 
klienta międzynarodowego i techniki sprzedażowe.  
W zakresie umiej ętności student potrafi odnieść wiedzę z zakresu obsługi klienta międzynarodowego do lepszego 
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z klientami międzynarodowymi, potrafi zaprojektować system obsługi klienta 
międzynarodowego dla wskazanego przykładowego przedsiębiorstwa. 
W zakresie kompetencji emocjonalnych student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań 
marketingowych na otoczenie; szanuje prawa konsumenta i stawia jego dobro ponad realizację celów sprzedażowych 
 
Treści programowe 

Forma zaj ęć – wykłady Liczba godzin 
1. Metody obsługi klienta międzynarodowego 2 
2. Standardy obsługi klienta międzynarodowego 1 
3. Jakość obsługi klienta międzynarodowego 2 
4. Strategie obsługi klienta międzynarodowego 1 
5. Techniki sprzedaży klientom indywidualnym  2 
6. Techniki sprzedaży klientom masowym 1 
7. Polityka promocji przedsiębiorstwa a obsługa klienta międzynarodowego 2 

 

8. Nowe technologie służące obsłudze klienta międzynarodowego 1 
Suma - 12 

Forma zaj ęć – ćwiczenia Liczba godzin 
1. Case study – stosowane metody obsługi klienta międzynarodowego w przykładowym 
przedsiębiorstwie – analiza, ocena i propozycja modyfikacji 

2 

2. Wyznaczanie standardów obsługi klienta międzynarodowego na wybranych przykładach. 1 
3. Sposoby oceny i pomiaru jakości obsługi klienta międzynarodowego 2 
4. Praktyczne wykorzystanie strategii obsługi klienta międzynarodowego 1 
5. Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom indywidualnym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

2 

6 . Case study – stosowane techniki sprzedaży klientom masowym - analiza, ocena i 
propozycja modyfikacji 

1 

7. Integracja działań promocyjnych firmy z obsługą klienta międzynarodowego – case study 2 

 

8. Pisemne kolokwium  z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1 
Suma - 12 
Metody i narz ędzia dydaktyczne 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja 
 
Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze, zawierające treści z wykładów i ćwiczeń: pytania otwarte i zadania. 
Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto 
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warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie minimum dwóch aktywności z zajęć. 
 
Obci ążenie prac ą studenta 
Forma aktywno ści Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywno ści 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie się do zajęć 30 
Studiowanie literatury i zadanych źródeł 30 
SUMA 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

Literatura podstawowa i uzupełniaj ąca 
Literatura podstawowa 
1 J. Horovitz: Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006 
2. N. Lake, K. Hickley: Podręcznik obsługi klienta, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 
 
Literatura uzupełniająca 
1. Weinzeweig, Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta, Wydawnictwo Helion (One Press), Gliwice2006. 
2. T. Johns, Doskonała obsługa klienta, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002. 
3. H.M. Goldman, Jak zdobywać klientów, Studio Emka, Warszawa 2002 
 

 
 
  


