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Gospodarka magazynowa  E 4 12 9 9 

Systemy informatyczne w gospodarce magazynowej i 

zarządzanie magazynem z wykorzystaniem technik 
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Projektowanie i zarządzanie sieciami dostaw  zo 2 9 12 - 
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Nazwa przedmiotu:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
14.3VI48AI05_55

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra ekonomiki przedsiębiorstw

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Małgorzata Porada-Rochoń

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z metodami oraz narzędziami oceny
standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa oraz stworzenie podstaw do umiejętnego
wykorzystania wyników tej analizy w podejmowaniu właściwych decyzji gospodarczych.

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna z zakresu znajomości podstawowych elementów mikro- i makroekonomii oraz
podstawowych pojęć z podstaw rachunkowości.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student nazywa podstawowe pojęcia z zakresu analizy
ekonomicznej, w tym komponenty głównych sprawozdań
finansowych.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,

2. Student wyjaśnia na czym polega analiza sprawozdań
finansowych.

K_W07

K_W05

S1A_W06,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Student rozwiązuje zadania z zakresu analizy płynności
finansowej, rentowności, zadłużenia, sprawności działania
przedsiębiorstwa, oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej.

K_U01

K_U20

S1A_U08,

S1A_U02,

4. Student potrafi przeprowadzić wstępną analizę sprawozdań
finansowych.

K_U06 S1A_U04,

5. Student wyprowadza wnioski, a także proponuje rozwiązania
na rzecz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

K_U02

K_U10

K_U04

S1A_U02,

S1A_U08,

S1A_U08,
S1A_U09,

Kompetencje społeczne

6. Student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie
analizy finansowej, szczególnie w zakresie zmieniających się
przepisów i uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw.

K_K01

K_K08

K_K03

S1A_K01,

S1A_K07,

S1A_K06,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej. 2

2. Metody badawcze wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej. 2

3. Analiza przedwstępna i wstępna sprawozdań finansowych – ujęcie teoretyczne. 2

4. Wskaźniki ekonomiczne w ocenie działalności organizacji. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Ocena wartości rynkowej firmy. 3

2. Analiza przychodów przedsiębiorstwa. 2



3. Analiza rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa. 2

4. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. 2

5. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa. 2

6. Analiza wstępna sprawozdań finansowych – ujęcie praktyczne. 1

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury zwartej i czasopiśmienniczej, analiza przypadków,
praca w grupach, gry symulacyjne.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

* sprawdzian 1,2,3,4,5,6,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Ustalenie oceny z egzaminu na podstawie weryfikacji wiadomości przyswojonych dzięki nauce treści
przedstawionych na wykładach i ćwiczeniach (egzamin pisemny, pytania otwarte + zadania). Ustalenie
oceny z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za określone
działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium w formie pisemnej, zawierającej pytania
otwarte.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Sierpińska M. , Jachna T. (2004): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN

Sokół A., Brojak-Trzaskowska M. , Surmacz A. O., Porada-Rochoń M., Lubomska-Kalisz J.. (2010): Analiza sprawozdań
finansowych. Wybrane zagadnienia. CeDeWu

Literatura uzupełniająca

Grzenkowicz N. , Kowalczyk J. i inni (2007): Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. WWZ US

Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008): Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. PWE

Gołębiowski G., Tłaczała A. (2009): Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Difin

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 21

Udział w konsultacjach 12

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 30

Inne 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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Analiza rynku
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)
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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Agnieszka Smalec

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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, dystrybucji, ustalania cen oraz wyboru
odpowiedniej grupy docelowej oraz dostosowania do niej oferty.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z Podstaw marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Rozróżnia pojęcia rynkowe. K_W02 S1A_W01,

2. Identyfikuje pozycję konkurencyjną na rynku danego
podmiotu.

K_W08 S1A_W03,
S1A_W04,
S1A_W05,

Umiejętności

3. Potrafi podjąć decyzje strategiczne odnośnie ustalania
instrumentów marketingowych, wykorzystuje swoje
umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

K_U07

K_U19

K_U04

K_U03

S1A_U06,

S1A_U04,
S1A_U07,

S1A_U08,

S1A_U09,

4. Klasyfikuje i wybiera właściwe segmenty rynku, przewiduje
ofertę do nich skierowaną.

K_U13

K_U01

K_U08

S1A_U02,

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U09,

Kompetencje społeczne

5. Zachowuje ostrożność i racjonalnie podejmowanie decyzje
strategiczne poprzez zdobywanie dodatkowej wiedzy i
umiejętności, jest odpowiedzialny.

K_K08

K_K01

S1A_K04,

S1A_K01,

6. Jest wrażliwy na klienta i potrafi zidentyfikować i
rozwiązywać jego problemy, jest przedsiębiorczy.

K_K04

K_K07

S1A_K02,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota, elementy i klasyfikacja rynku. 1

2. Strategie konkurencyjne. 1

3. Proces analizy rynku. 2

4. Metody analizy rynku. 2



5. Udział nowej marki. 1

6. Metody portfelowe. 2

7. Analiza pojemności i chłonności rynku. 1

8. Analiza grup strategicznych. 2

9. Analiza conjoint analysis. 2

10. Analiza obsługi klienta i polityka dystrybucji. 2

11. Analiza działań promocyjnych. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Badanie opinii i postaw. 2

2. Badanie preferencji i upodobań nabywców. Powtarzalność zakupów. 2

3. Udział przedsiębiorstwa w rynku. 1

4. Analiza produktu, m.in. cyklu życia, zależności między cechami. 1

5. Metody ustalania cen. 2

6. Procedura segmentacji rynku i pozycjonowanie produktu. 3

7. Analiza SWOT/TOWS. 3

8. Wskaźnik satysfakcji konsumenta – metoda CSI. 1

9. Domy jakości. 1

10. Metoda taksonomiczna. 2

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,

* projekt 2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie: projekt grupowy; forma pisemna; test oraz zadania.
Egzamin: forma pisemna; test oraz zadania.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rosa G., Smalec A., Sondej T. (2010): Analiza i funkcjonowanie rynku – ćwiczenia i zadania. Wyd. Naukowe US

Mruk H. (red.) (2003): Analiza rynku. PWE

Kędzior Z. (red.) (2004): Badania rynku. PWE

Literatura uzupełniająca

Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2008): Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN

Kaczmarczyk S. (2003): Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE

Wrzosek W. (2002): Funkcjonowanie rynku. PWE

Perenc J. (red.) (1998): Analiza i funkcjonowanie rynku. Wyd. Naukowe US

Kozielski R. (red.) (2008): Wskaźniki marketingowe. Wyd. Wolters Kluwer

Mynarski S. (2000): Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Wyd. ZAKAMYCZE

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 21

Studiowanie literatury 15



Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Badanie i analiza rynku
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_64

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Joanna Hołub-Iwan

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów ze sposobami pozyskiwania informacji marketingowej i sposobami jej
wykorzystania w procesie zarządzania. 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.

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu podstaw marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna proces badania marketingowego. K_W08 S1A_W03,

2. Zna podstawowe pojęcie z zakresu badań marketingowych i
społecznych, analizy rynku, w tym metody analiz
strategicznych.

K_W08

K_W05

S1A_W03,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Projektuje proces badawczy. K_U02

K_U06

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U04,

4. Analizuje konkurencję i pozycję konkurencyjną
przedsiębiorstwa na rynku wyprowadzając wnioski z
prowadzonych badań i analiz.

K_U03

K_U08

K_U13

S1A_U09,

S1A_U09,
S1A_U10,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Pracuje w zespole wykonując projekt badawczy. K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

6. Jest wrażliwy na identyfikowanie potencjalnych problemów w
przedsiębiorstwie i otoczeniu.

K_K02

K_K03

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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 i techniki badań marketingowych. 2

5. Metody doboru próby badawczej (losowe i nielosowe); podstawowe wzory na obliczanie wielkości próby badawczej. 1

6. Proces i metody analizy rynku. 1



7. Metody analizy konkurencji. 1

8. Metody analizy portfelowych. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Transformacja symptomów problemów w problem badawczy, hipotezy i pytania badawcze – praca w grupach na
przykładach. 1

2. Praktyczne ćwiczenia z doboru próby do badań na konkretnych przykładach. 1

3. Projektowanie wybranego narzędzia badawczego. 2

4. Projektowanie scenariusza badania fokusowego dla wybranego przykładu. 1

5. Analiza konkurencji i pozycji rynkowej firmy. 1

6. Analiza SWOT/ TOWS. 1

7. Prezentacja wyników badania własnego studentów. 1

8. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach . 1

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,

* kolokwium 1,2,

* prezentacje 3,4,5,6,

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 opracowanie przez studenta projektu badawczego według
wskazówek nauczyciela.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test
wyboru

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Kaczmarczyk S. (2003): Badania marketingowe. Metody i techniki. . Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2005): Badania marketingowe. Teoria i praktyka.. Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Perenc J. (red.) (2001 ): Badania marketingowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 8

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 12

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 14

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Benchmarking logistyczny
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_80

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marzena Frankowska

Prowadzący zajęcia: według przydziału czynności

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą, rodzajami i metodami benchmarkingu
w logistyce.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania logistycznego oraz marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna pojęcie benchmarkingu i jego rodzaje. K_W04

K_W01

S1A_W11,

S1A_W01,

2. Identyfikuje etapy benchmarkingu, jego metody i możliwości
zastosowania na różnym poziomie systemów logistycznych.

K_W02

K_W08

S1A_W02,

S1A_W03,

Umiejętności

3. Tworzy projekty będące propozycją wprowadzenia działań
benchmarkingowych.

K_U05

K_U01

K_U09

S1A_U06,

S1A_U01,

S1A_U02,

4. Potrafi analizować szanse i zagrożenia realizacji skutecznego
benchmarkingu logistycznego.

K_U06

K_U10

S1A_U04,

S1A_U08,

Kompetencje społeczne
5. Potrafi krytycznie wyrażać opinie i dyskutować na tematy
dotyczące benchmarkingu w logistyce.

K_K01

K_K02

S1A_K05,

S1A_K04,
S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu. 4

2. Metodyka benchmarkingu. 3

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

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wprowadzenie do tematyki Benchmarkingu logistycznego oraz sposobu uczestnictwa i zaliczenia ćwiczeń. 1

2. Benchmarking w analizie fazowej systemu logistycznego. 2



3. Przygotowanie założeń do projektu benchmarkingu – wybór obiektów. 2

4. Projektowanie działań benchmarkingowych. 3

5. Metody pozyskiwania informacji benchmarkingowych. 2

6. Benchmarkingowy pomiar efektywności (np. produktu i usługi, procesu, pracownika, dostawcy, obsługi klienta,
kosztu itp.). 2

7. Sposoby przeprowadzania Benchmarking w przedsiębiorstwach 1

8. Projekt skutecznego wdrażania benchmarkingu. 1

9. Zarządzanie zmianą a benchmarking logistyczny. 1

10. Benchmarking logistyczny – prezentacja i analiza projektów 3

Metody kształcenia Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, case study, dyskusja, metoda projektowa.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,4,5,

* projekt 3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin pisemny z zakresu zagadnień poruszanych na wykładzie oraz zalecanej literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny z przedstawionego projektu wymagającego pracy również poza
zajęciami dydaktycznymi.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Kisperska-Moroń D. (2002): Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego. AE

Bogan Ch., English M. (2008): Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Helion

Literatura uzupełniająca

Kowalak R (2009): Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Bendell T., Boulter L. (2000): Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją. PSB

Zimniewicz K. (2008): Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE

Czasopisma: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Logistyka, Logistyka a jakość.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 14

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 13

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Ekologistyka
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI09_21

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra historii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Eugeniusz Mazur

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zrozumienie przez studentów koncepcji ekologistyki.
Uzyskanie odpowiedniej wiedzy z zakresu udziału logistyki w rozwiązywaniu niektórych zaganień w
dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw logistyki i ochrony środowiska.
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin
nauki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk
przestrzennych wykorzystując elementarne podstawy
teoretyczne z zakresu przedmiotu gospodarka a środowisko a
logistyka.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,
S1A_W04,

2. Wyjaśnia istotę oraz znaczenie bilansu ekologicznego
przedsiębiorstwa.

K_W12 S1A_W08,

Umiejętności

3. Analizuje system gospodarki opartej o ekologię i społeczną
odpowiedzialność biznesu, wykazuje się elementarnymi
umiejętnościami badawczymi.

K_U01

K_U16

K_U12

K_U02

S1A_U01,
S1A_U08,

S1A_U08,

S1A_U06,

S1A_U02,

4. Proponuje proekologiczne rozwiązania transportowe
przedsiębiorstwa.

K_U03

K_U06

K_U18

S1A_U09,

S1A_U04,

S1A_U03,

Kompetencje społeczne

5. Jest zorientowany na proekologiczne rozwiązania w logistyce,
wykazuje wytrwałość w realizacji indywidualnych zadań.

K_K02

K_K06

S1A_K04,

S1A_K03,

6. Akceptuje stosowanie światowych norm i standardów
zarządzania środowiskowego, jest odpowiedzialny, rozstrzyga
dylematy związane z pracą logistyka.

K_K03

K_K07

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Pojęcia i założenia koncepcyjne dotyczące logistyki, ekologii, sozologii. 1

2. Powiazania logistyki z ochroną i kształtowaniem środowiska. 1

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. 1

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

Metody kształcenia Wykład audytoryjny; prezentacja multimedialna.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne (dłuższa wypowiedź pisemna). Zaliczenie obejmujące znajomość treści wykładów oraz
zalecanej literatury.
Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Korzeń Z. (2001): Ekologistyka. ILiM

Literatura uzupełniająca

Gołembska E. (1999): Kompedium wiedzy o logistyce. PWN

Małachowski K. (2007): Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu

Meyer B. (2000): Ochrona środowiska. Przewodnik. Wydawnictwo US

Zeszyty Naukowe US „Problemy transportu i logistyki” (artykuły tematyczne)..

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 12

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Ekonomika i organizacja nowej gospodarki
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
14.3VI48AI04_53

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra ekonomiki i organizacji telekomunikacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Henryk Babis

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z teorią i praktyką z zakresu funkcjonowania nowej gospodarki.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student rozumie istotę transformacji gospodarczej. K_W07 S1A_W03,

2. Identyfikuje zasady funkcjonowania Nowej Gospodarki. K_W04

K_W07

K_W02

S1A_W11,

S1A_W03,
S1A_W06,

S1A_W02,
S1A_W04,

Umiejętności

3. Rozwiązuje problemy ekonomiczne pojawiające się we
współczesnej gospodarce.

K_U01

K_U20

K_U09

S1A_U01,
S1A_U08,

S1A_U02,
S1A_U05,

S1A_U03,

Kompetencje społeczne
4. Dyskutuje na temat pozytywnych jak i negatywnych aspektów
związanych z funkcjonowaniem Nowej Gospodarki.

K_K08

K_K02

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wprowadzenie do istoty współczesnych przemian społecznych i gospodarczych. Społeczeństwo informacyjne. 1

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. 2

8. Mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Ekonomika Nowej Gospodarki jako ekonomika szczegółowa. 1

2. Rodzaje i funkcje informacji w gospodarce. 1



3. Informacja gospodarcza. 2

4. Informacja jako kategoria ekonomiczna. Informacja w zarządzaniu wiedzą. 2

5. Rola informacji w przedsiębiorstwach globalnych. 2

6. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. 2

7. Prezentacje studentów z zakresu zagadnień związanych z tematyką przedmiotu. 2

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* egzamin pisemny 1,2,

* prezentacje 4,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny.
Ćwiczenia; zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium oraz zaangażowania w
dyskusję podczas prezentacji. Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie
testu oraz pytań otwartych.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Teluk T. (2004): E-biznes. Nowa Gospodarka. Helion

Castells M. (2003): Galaktyka Internetu. Rebis Dom Wydawniczy

Literatura uzupełniająca

Topscott D. (1998): Gospodarka cyfrowa. Business Press Sp. z o.o.

Oleński J. (2003): Ekonomika informacji. PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 21

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 8

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 7

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Ekonomika transportu
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
14.3VI48AI17_17

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 30

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Tomasz Kwarciński

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne:
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 Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Definiuje transport, podaż, popyt na usługi transportowe,
rynek usług transportowych oraz system transportowy.

K_W01

K_W04

K_W02

S1A_W01,

S1A_W04,

S1A_W04,

2. Wymienia oraz opisuje podstawowe funkcje transportu oraz
rynku usług transportowych.

K_W02

K_W12

K_W11

K_W04

S1A_W04,

S1A_W08,

S1A_W08,

S1A_W11,

Umiejętności

3. Wyciąga proste wnioski ze statystyki dotyczącej transportu,
w tym przedsiębiorstw transportowych.

K_U01

K_U17

K_U10

K_U05

K_U02

S1A_U01,

S1A_U07,

S1A_U08,

S1A_U06,

S1A_U02,

4. Ocenia oraz przewiduje rozwój infrastruktury transportu
oraz systemu transportowego.

K_U01

K_U20

K_U03

K_U02

K_U08

S1A_U01,

S1A_U02,

S1A_U10,

S1A_U02,

S1A_U09,
S1A_U10,

Kompetencje społeczne

5. Dyskutuje nad rolą transportu we współczesnej cywilizacji,
możliwą równowagą na rynku usług transportowych oraz
celowością wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w
zakresie transportu.

K_K03

K_K08

S1A_K04,

S1A_K04,

6. Potrafi pracować w zespole. K_K05 S1A_K02,



TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Pojęcie oraz klasyfikacja transport 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 transport 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 transport 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

Metody kształcenia Wykład problemowy i konwersatoryjny, praca w grupach, metoda projektowa, case study.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin ustny 1,2,3,4,5,

* kolokwium 1,2,3,4,

* prezentacje 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, natomiast na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium
pisemnego oraz ocena z projektu grupowego wraz z oceną aktywności studentów na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.) (2009): Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. PWN

Grzywacz W., Burnewicz J (1989): Ekonomika transportu. WKiŁ

Literatura uzupełniająca

Załoga E., Kwarciński T. (2004): Przewodnik do ćwiczeń z Ekonomiki transportu. WNUS

Koźlak A. (2008): Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 45

Udział w konsultacjach 10



Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 8

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Elementy prawa
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
10.0VI48AI15_4

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra prawa gospodarczego i ubezpieczeń

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 30

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Daniel Dąbrowski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa prywatnego (cywilnego). Poznanie
systemu prawnego i jego kluczowych elementów.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe definicje oraz pojęcia prawne. K_W03 S1A_W07,

2. Student zna podstawowe zasady prawa cywilnego, posiada
wiedzę o podstawowych instytucjach prawnych (podmiot,
przedmiot, treść stosunków prawnych).

K_W03 S1A_W07,

Umiejętności

3. Student potrafi interpretować teksty prawne. K_U12 S1A_U06,

4. Potrafi dokonać klasyfikacji czynności prawnych i ustalić
zakres przepisów mających zastosowanie (wskazać źródło
prawa).

K_U03

K_U04

K_U02

S1A_U09,

S1A_U08,
S1A_U10,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Poznając intensywny proces licznych zmian legislacyjnych
dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy prawniczej.

K_K01 S1A_K01,

6. Student wyraża opinie co do aksjologicznych wartości
zawartych w normach prawnych.

K_K03

K_K08

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wstęp do teorii prawa- podstawowe gałęzie prawa, rodzaje aktów normatywnych, rodzaje sądów w Polsce i UE 4

2. Podmioty i przedmiot stosunków cywilnoprawnych 4

3. Podział czynności prawnych, formy czynności prawnych 4

4. Przedstawicielstwo, terminy, przedawnienie roszczeń 5

5. Prawo rzeczowe – własność, użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe 5

6. Prawo zobowiązań- podstawowe pojęcia z części ogólnej - zasady wykonania umowy, rodzaje świadczeń 5

7. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania umowy 3

Metody kształcenia Wykład : wykład interaktywny.
Ćwiczenia - analiza tekstów prawnych z dyskusją; praca w grupie; rozwiązywanie kazusów.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,



Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z zaliczenia jest ustalona w oparciu o ocenę z kolokwium pisemnego ( testu lub pytań otwartych)
oraz uwzględnia liczbę aktywności (ustnych odpowiedzi na pytania podczas ćwiczeń).

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Radwański Z. (2009 ): Prawo cywilne. Część ogólna.

Filipiak T., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E. (2009): Zarys prawa cywilnego.

Jabłońska-Bonca J. (2009): Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko.

Literatura uzupełniająca

Toczkowski J. (2009): Kazusy z prawa cywilnego.

red. Gniewek E. (2010): Zarys prawa cywilnego.

Kawałko A., Witczak H. (2008): Prawo cywilne, Zarys wykładu.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 22

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 24

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Etyka zawodowa
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI03_5

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra ekonomii

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Agnieszka Kwarcińska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem procesu dydaktycznego jest zaprezentowanie podstawowych nurtów etyki ogólnej oraz informacji
dotyczących zakresu etyki zawodowej. Przedstawienie argumentów wskazujących na potrzebę
zainicjowania szerszego dyskursu na temat zachowań etycznych przedstawicieli różnych zawodów
ekonomicznych, ludzi biznesu jak również udowodnienie istnienia silnych związków pomiędzy
postępowaniem etycznym a realizacją założeń ekonomii.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw etyki ogólnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje podstawowe nurty etyki ogólnej. K_W03 S1A_W07,

2. Nazywa i prawidłowo interpretuje podstawowe pojęcia z
zakresu etyki w biznesie.

K_W03 S1A_W07,

Umiejętności

3. Student projektuje kodeksy etyczne zawodów
ekonomicznych, analizuje zachowania ludzi na wszystkich
szczeblach wybranej organizacji.

K_U07

K_U04

K_U01

S1A_U05,
S1A_U06,

S1A_U08,

S1A_U03,
S1A_U08,

Kompetencje społeczne

4. 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.

K_K03

K_K08

K_K04

S1A_K04,

S1A_K04,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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

Metody kształcenia Prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja.



Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium pisemne z treści przedstawionych na wykładach oraz literatury podstawowej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Dietl J. ,Gasparski W. (2007): Etyka biznesu. PWN

Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A. (red.) (2007): Etyka i ekonomia. PTE

Literatura uzupełniająca

Sternberg E. (1998): Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu. PWN

Bauman Z. (2007): Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Wydawnictwo Znak

Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wolska G. (2009): Etyka w ekonomii i biznesie. Konferencja Naukowa. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 15

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Studiowanie literatury 18

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Filozofia
(PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Do wyboru: Socjologia lub inny przedmiot humanistyczny)

Kod przedmiotu:
08.1VI48AI00_88

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Krzysztof Hubaczek

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu: Zaznajomienie studentów z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami z zakresu filozofii.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe zagadnienia filozoficzne. K_W02 S1A_W01,
S1A_W02,

2. Student wie, jakie zagadnienia stanowią przedmiot
zainteresowania epistemologii, filozofii umysłu i metafizyki,
etyki, filozofii religii itd.

K_W02 S1A_W01,
S1A_W02,

Umiejętności

3. Student potrafi odróżnić i wskazać problemy filozoficzne na
tle innych problemów filozoficznych.

K_U03

K_U04

S1A_U09,

S1A_U10,

4. Student potrafi wskazać warunki dobrej argumentacji i
podstawowe błędy logiczne.

K_U02 S1A_U01,
S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Student jest wrażliwy na problemy etyczne. K_K03 S1A_K04,

6. Student potrafi merytorycznie analizować argumenty i
rzetelnie dyskutować.

K_K05 S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wprowadzenie do filozofii 2

2. Logika i sztuka argumentacji, podstatowe błedy logiczne 4

3. Filozofia religii: religia, teizm, ateizm, argumenty za i przeci istnieniu Boga 4

4. Epistemologia: pojęcie wiedzy, koncepcje prawdy, sceptycyzm, problemy percepcji 2

5. Filozofia umysłu: pojęcie osoby, problem tożsamości osobowej, dualizm psychofizyczny, 2

6. Filozofia umysłu a sztuczna inteligencja: funkcjonalizm, metafora komputerowa, test turinga, argumetn
chińskiego pokoju 2

7. Etyka: absolutym vs relatywizm, obiektywizm vs subiektywizm, deontologizm, konsekwencjalizm, etyka cnót 2

Metody kształcenia Wykład multimedialny

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium w formie testu pisemnego.
Ocena końcowa: oceną końcową jest ocena uzyskana z wykładów.

Literatura podstawowa



1. Nagel Th. (1993): Co to wszystko znaczy?. Spacja

2. Ajdukiewicz K (2004): Zagadnienia i kierunki filozofii. Antyk

3. Anzenbacher A. (2004): Wprowadzenie do filozofii. WAM

Literatura uzupełniająca

1. Gaardner J. (2006): Świat Zofii. Czarna Owca

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 8

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 11

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 14

Inne 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Finanse publiczne
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

Kod przedmiotu:
04.3VI48AI07_34

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra finansów publicznych

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką finansów publicznych; przedstawienie podstawowych pojęć z
zakresu finansów publicznych, przybliżenie podstawowych problemów dotyczących finansów publicznych
oraz wskazanie sposobów ich rozwiązywania.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu makroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć: inflacji, bezrobocia, produktu
krajowego brutto, wzrostu gospodarczego, cyklu koniunkturalnego, systemu podatkowego, polityki
pieniężnej i fiskalnej, deficytu i długu publicznego).

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. student definiuje i charakteryzuje podstawowe pojęcia i
zjawiska z zakresu finansów publicznych.

K_W07 S1A_W03,
S1A_W06,

2. Student wyjaśnia i rozumie funkcjonowanie i specyfikę
sektora finansów publicznych.

K_W07 S1A_W03,

Umiejętności

3. Student wyciąga proste wnioski na podstawie procesów
zachodzących w sektorze finansów publicznych oraz ocenia
skutki proponowanych rozwiązań i zjawisk zachodzących w
finansach publicznych.

K_U14

K_U03

K_U20

S1A_U02,

S1A_U10,

S1A_U02,
S1A_U05,

4. Student analizuje zależności przyczynowo-skutkowe
zachodzące w sektorze finansów publicznych.

K_U01

K_U14

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Student pracuje samodzielnie a także pracuje w zespole. K_K04

K_K05

S1A_K02,

S1A_K02,

6. Zachowuje ostrożność i odpowiedzialność w formułowaniu
sądów dotyczących finansów publicznych.

K_K07

K_K01

S1A_K04,

S1A_K01,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Zdefiniowanie sektora finansów publicznych i jego komponentów. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień 1

2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i przedmiot ich działalności 1

3. Podatki i system podatkowy 1

4. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych 1

5. Budżet państwa 2

6. Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 2

7. Dyscyplina finansów publicznych 1

Forma zajęć: ćwiczenia



1. Dochody i wydatki budżetowe (praca w grupach, case study) 2

2. Deficyt budżetowy i dług publiczny (praca w grupach, case study) 2

3. Przychody i rozchody budżetowe (praca w grupach) 2

4. Procedura projektowania i uchwalania budżetu państwa (praca w grupach, case study) 1

5. Audyt i kontrola zarządcza 1

6. Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych 1

Metody kształcenia Wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, case study.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 1,2,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kolokwium oraz aktywności studenta na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Owsiak S. (red.) (2011): Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. PWE

Lubińska T. (2010): Budżet a finanse publiczne. Difin

Owsiak S. (2008): Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Kosikowski C. (2011): Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. LexisNexis

Mikos-Sitek A., Zapadka P. (2011): Prawo finansów publicznych. C.H. Beck

Strony internetowe: www.mf.gov.pl, finansepubliczne.bdo.pl.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 5

Przygotowanie się do zajęć 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1



Nazwa przedmiotu:
Geografia ekonomiczna
(PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Do wyboru: Historia gospodarcza, Geografia ekonomiczna)

Kod przedmiotu:
14.9VI48AI09_25

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra historii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Krzysztof Małachowski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Przekazanie studentom wiedzy z geografii gospodarczej w oparciu o środowisko geograficzne jako
podstawę działalności człowieka.

Wymagania wstępne:
Znajomość geografii w zakresie programu szkoły średniej.
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin
nauki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Identyfikuje przebieg i uwarunkowania zjawisk
przestrzennych wykorzystując elementarne podstawy
teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej.

K_W01

K_W03

S1A_W01,

S1A_W07,

2. Opisuje struktury społeczno-gospodarcze w ujęciu
przestrzennym.

K_W02 S1A_W02,

Umiejętności

3. Rozpoznaje przyczyny problemów społeczno-ekonomicznych
na świecie.

K_U16

K_U10

S1A_U08,

S1A_U04,

4. Analizuje wpływ elementów środowiska na poziom rozwoju
gospodarczego wybranych państw świata.

K_U20

K_U02

S1A_U02,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne
5. Chętnie podejmuje się dyskusji związanej z problemami
społeczno-ekonomicznymi świata oraz wykorzystaniem
elementów środowiska.

K_K03

K_K07

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Geografia gospodarcza jako nauka. 2

2. Problemy demograficzne świata. 1

3. Wyżywienie ludności świata. 1

4. Migracje ludności. 1

5. System osadnictwa i jego struktura. 1

6. Urbanizacja na świecie. 1

7. Teorie lokalizacji w geografii ekonomicznej. 1

8. Regiony ekonomiczne. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Polityka demograficzna. 1

2. Możliwości likwidacji głodu i niedożywienia na świecie. 1



3. Przykłady migracji ekonomicznych i przymusowych na świecie. 1

4. Rozwój gospodarczy i jego mierniki. 2

5. Zasoby geograficzne na świecie. 2

6. Polityczna mapa świata i jej zmiany. 1

7. Struktura przestrzenna gospodarki światowej. 1

Metody kształcenia Wykład audytoryjny; prezentacja multimedialna; praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne (test z pytaniami otwartymi).Zaliczenie obejmujące znajomość treści wykładów i
ćwiczeń oraz zalecanej literatury. Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium
oraz uwzględnia aktywności studenta na ćwiczeniach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Kuciński K. (2004): Geografia ekonomiczna. SGH

Dziedziul B. (1994): Geografia społeczno-ekonomiczna. PTE

Literatura uzupełniająca

Wrona J. (red.) (2006): Podstawy geografii ekonomicznej. PWE

Domański R. (2005): Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 17

Studiowanie literatury 12

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Gospodarka magazynowa
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_66

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Projektowanie i Eksploatacja
Systemów Magazynowych,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia pracownia

Wymiar zajęć: 12 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Joanna Drobiazgiewicz

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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.

Wymagania wstępne:
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw
logistyki ,zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania
zapasami.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu magazynowania
(magazyn, magazynowanie, zapas magazynowy, jednostka
ładunkowa itp.), wymienia zadania i funkcje magazynu,
wymienia rodzaje jednostek ładunkowych, wyposażenie
magazynów.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W01,

2. Rozróżnia typy budowli magazynowej, układy technologiczne
magazynów, dokumenty magazynowe oraz opakowania znając
ich role i zadania.

K_W04

K_W10 

S1A_W04,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Analizuje metody zagospodarowania przestrzeni
magazynowej, optymalizacji procesu magazynowego.

K_U01

K_U05

K_U03

K_U18

K_U09

S1A_U01,

S1A_U06,

S1A_U09,

S1A_U03,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

4. Potrafi określać priorytety i hierarchię działań w procesie
magazynowym.

K_K06

K_K03

S1A_K03,

S1A_K06,

5. Wykazuje się kreatywnością podczas pracy, pracuje
samodzielnie przygotowując dokumenty magazynowe,
rozwiązując zadania.

K_K04

K_K08

S1A_K02,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota i znaczenie magazynowania .Rola magazynu w systemie logistycznym 4

2. Czynniki lokalizacji magazynów. 3

3. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 2

4. Zapasy w gospodarce magazynowe 2



5. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Funkcje i zadania magazynów 1

2. Rodzaje magazynów i zapasów magazynowych. 1

3. Podstawowe fazy procesu magazynowania 1

4. Podział magazynu na strefy 1

5. Układy technologiczne magazynów 1

6. Warunki przechowywania i zasady przyjęcia i wydawania 1

7. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu – składowanie rzędowe i blokowe 1

8. Wyposażenie i dokumenty magazynowe 1

9. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 1

Forma zajęć: pracownia

1. System WMS – rozpoznanie możliwości programu. 1

2. Tworzenie bazy systemowej. 1

3. Przygotowywanie dokumentów magazynowych. 1

4. Automatyka magazynowa – obsługa ręczna i systemowa. 1

5. Proces przyjęcia materiałów do magazynu. 1

6. Techniki automatycznej identyfikacji – odzwierciedlenie systemowe. 1

7. Rozmieszczanie materiału na miejscach składowych, pobieranie materiału. 1

8. Proces kompletacji – rozwiązania systemowe. 1

9. Przygotowanie towaru do wysyłki - formowanie jednostki ładunkowej. Inwentaryzacja magazynowa. 1

Metody kształcenia wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w
grupach

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,

* sprawdzian 2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru/ zadaniami otwartymi bądź
dłuższej wypowiedzi pisemnej. Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu oraz zalecanej literatury
przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium w formie pisemnej (pytania otwarte) z treści
przedstawionych podczas zajęć. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas
ćwiczeń.
Zaliczenie laboratoriów odbywa się na podstawie sprawdzianu praktycznych umiejętności studenta z
obsługi systemów magazynowych.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Dudziński Z. (2008): Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK

Literatura uzupełniająca

Niemczyk A. (2007): Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka

Dudziński Z. (2003): Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2



Przygotowanie się do zajęć 18

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

Inne 3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Gospodarka magazynowa
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_43

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia pracownia

Wymiar zajęć: 9 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Joanna Drobiazgiewicz

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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.

Wymagania wstępne:
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw
logistyki ,zagadnień dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania
zapasami.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu magazynowania
(magazyn, magazynowanie, zapas magazynowy, jednostka
ładunkowa itp.), wymienia zadania i funkcje magazynu,
wymienia rodzaje jednostek ładunkowych, wyposażenie
magazynów.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W01,

2. Rozróżnia typy budowli magazynowej, układy technologiczne
magazynów, dokumenty magazynowe oraz opakowania znając
ich role i zadania.

K_W04

K_W10 

S1A_W04,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Analizuje metody zagospodarowania przestrzeni
magazynowej, optymalizacji procesu magazynowego.

K_U01

K_U05

K_U03

K_U18

K_U09

S1A_U01,

S1A_U06,

S1A_U09,

S1A_U03,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

4. Potrafi określać priorytety i hierarchię działań w procesie
magazynowym.

K_K06

K_K03

S1A_K03,

S1A_K06,

5. Wykazuje się kreatywnością podczas pracy, pracuje
samodzielnie przygotowując dokumenty magazynowe,
rozwiązując zadania.

K_K04

K_K08

S1A_K02,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota i znaczenie magazynowania .Rola magazynu w systemie logistycznym 2

2. Czynniki lokalizacji magazynów. 1

3. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 1

4. Zapasy w gospodarce magazynowe 2



5. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Funkcje i zadania magazynów 1

2. Rodzaje magazynów i zapasów magazynowych. 1

3. Podstawowe fazy procesu magazynowania 1

4. Podział magazynu na strefy 1

5. Układy technologiczne magazynów 1

6. Warunki przechowywania i zasady przyjęcia i wydawania 1

7. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu – składowanie rzędowe i blokowe 1

8. Wyposażenie i dokumenty magazynowe 1

9. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 1

Forma zajęć: pracownia

1. System WMS – rozpoznanie możliwości programu. 1

2. Tworzenie bazy systemowej. 1

3. Przygotowywanie dokumentów magazynowych. 1

4. Automatyka magazynowa – obsługa ręczna i systemowa. 1

5. Proces przyjęcia materiałów do magazynu. 1

6. Techniki automatycznej identyfikacji – odzwierciedlenie systemowe. 1

7. Rozmieszczanie materiału na miejscach składowych, pobieranie materiału. 1

8. Proces kompletacji – rozwiązania systemowe. 1

9. Przygotowanie towaru do wysyłki - formowanie jednostki ładunkowej. Inwentaryzacja magazynowa. 1

Metody kształcenia Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w
grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* sprawdzian 2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru/ zadaniami otwartymi bądź
dłuższej wypowiedzi pisemnej. Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu oraz zalecanej literatury
przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium w formie pisemnej (pytania otwarte) z treści
przedstawionych podczas zajęć. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas
ćwiczeń.
Zaliczenie laboratoriów odbywa się na podstawie sprawdzianu praktycznych umiejętności studenta z
obsługi systemów magazynowych.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Dudziński Z. (2008): Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK

Literatura uzupełniająca

Niemczyk A. (2007): Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka

Dudziński Z. (2003): Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2



Przygotowanie się do zajęć 16

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

Inne 3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Handel zagraniczny
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI08_62

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra gospodarki światowej i transportu morskiego

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marta Mańkowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizacji i techniki handlu zagranicznego. Analiza
najważniejszych tendencji i instrumentów polityki handlowej.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu ekonomii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student posiada wszechstronną wiedzę z zakresu
przygotowania, zawarcia i realizacji transakcji handlu
zagranicznego, finansowania transakcji w handlu zagranicznym
oraz regulacji przepływów handlowych w skali
międzynarodowej.

K_W01

K_W03

K_W07

S1A_W01,

S1A_W07,

S1A_W03,
S1A_W06,

2. Charakteryzuje wybrane kategorie związane z handlem
zagranicznym oraz efekty prowadzenia zagranicznej wymiany
handlowej na wybranych przykładach.

K_W02

K_W04

S1A_W02,

S1A_W04,

Umiejętności

3. Student analizuje i klasyfikuje wszystkie szczegółowe
czynności zawarte w kolejnych fazach cyklu transakcji w handlu
zagranicznym.

K_U16

K_U06

S1A_U08,

S1A_U04,

4. Posiada umiejętność projektowania kontraktu w hz oraz
wybiera sposób rozliczenia zawartej transakcji.

K_U04

K_U03

K_U08

S1A_U08,

S1A_U10,

S1A_U10,

Kompetencje społeczne

5. Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii na temat
organizacyjnych i technicznych aspektów odnoszących się do
międzynarodowej wymiany handlowej.

K_K07

K_K03

K_K02

S1A_K04,

S1A_K04,

S1A_K02,
S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Rola handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej. Formy handlu zagranicznego . 1

2. Główni uczestnicy handlu zagranicznego na świecie. 1

3. Rynek – pojęcie i rodzaje. Rynki zorganizowane. 2

4. Polityka handlowa. 2

5. Pośrednicy w handlu zagranicznym. 1

6. Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego . 1

7. Transport i spedycja towarów w obrocie międzynarodowym. 1

Forma zajęć: ćwiczenia



1. Handel zagraniczny – podstawowe pojęcia. 1

2. Cykl transakcji w handlu zagranicznym. 2

3. Budowa kontraktu w handlu zagranicznym. 1

4. Dokumenty w handlu zagranicznym. 1

5. Rozliczenia w handlu zagranicznym. 1

6. Międzynarodowe formuły handlowe. 1

7. Handel zagraniczny Polski. 2

Metody kształcenia Prezentacje multimedialne, praca w grupach

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,3,4,

* kolokwium 2,5,

* projekt 2,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia: udział w zespołowej dyskusji na wybrany temat (analiza studiów przypadków roli żeglugi
morskiej w międzynarodowych przepływach towarowych i pasażerskich).
Egzamin: test wyboru i uzupełnień.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rymarczyk J. (red.) (2005): Handel zagraniczny Organizacja i Technika. PWE

Stępień B. (red.) (2007): Handel zagraniczny. PWE

Literatura uzupełniająca

Dudziński J., Knap R. (1996): Handel zagraniczny. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Ludwikowski R. (2006): Handel międzynarodowy. C.H. Beck

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. (2006): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu
międzynarodowego.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 14

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Historia gospodarcza
(PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Do wyboru: Historia gospodarcza, Geografia ekonomiczna)

Kod przedmiotu:
14.9VI48AI09_24

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra historii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Andrzej Mielcarek

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Przedstawienie i wyjaśnienie studentom uwarunkowań i czynników przemian gospodarczych na świecie i
w Polsce od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Ukazanie historycznych źródeł współczesnych
problemów gospodarczych

Wymagania wstępne: Znajomość historii w zakresie programu szkoły średniej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Opisuje przebieg i uwarunkowania procesów gospodarczych
w Polsce i na świecie od średniowiecza do XX wieku.

K_W01

K_W03

S1A_W01,

S1A_W07,

2. Wyjaśnia znaczenie czynników instytucjonalnych dla rozwoju
gospodarczego.

K_W02 S1A_W02,

Umiejętności

3. Analizuje i ocenia najważniejsze przemiany gospodarcze w
Europie i w Polsce do XX w.

K_U10

K_U02

S1A_U08,

S1A_U02,

4. Analizuje przyczyny i skutki kryzysów gospodarczych. K_U20

K_U16

S1A_U02,

S1A_U08,

Kompetencje społeczne
5. Chętnie podejmuje się dyskusji dotyczącej uwarunkowań i
czynników przemian gospodarczych na świecie.

K_K03

K_K07

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Przedmiot historii gospodarczej. Gospodarka w Europie i w Polsce – X – XV w. 1

2. Przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI – XVIII. 1

3. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Czynniki przemian gospodarczych w Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych – koniec XVIII wieku - 1870. 1

4. Lata 1870 – 1914. Druga rewolucja przemysłowa. Nowe kraje przemysłowe. Imperializm. I wojna światowa. 1

5. Gospodarka na ziemiach polskich w XIX w. 1

6. Gospodarka światowa 1918 – 1939. Wielki kryzys gospodarczy. Interwencja państwa. Systemy gospodarcze państw
faszystowskich i ZSRR. II wojna światowa. 1

7. Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939 i w okresie II wojny. 1

8. Przemiany w gospodarce światowej po roku 1945. 1

9. Gospodarka Polski po roku 1945. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Problemy gospodarki w Europie i w Polsce – X – XV w. 2



2. Dualizm agrarny i przemiany gospodarcze w Europie i w Polsce XVI – XVIII. 1

3. Pierwsza rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze. 1

4. Druga rewolucja przemysłowa i jej wpływ na przemiany gospodarcze. 1

5. Wielki kryzys gospodarczy i jego znaczenie dla rozwoju gospodarki. 2

6. Odbudowa powojenna, integracja gospodarcza, procesy globalizacji po 1945 roku. 1

7. Gospodarka Polski po roku 1945. 1

Metody kształcenia Wykład audytoryjny; prezentacja multimedialna; praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne (test z pytaniami otwartymi). Zaliczenie obejmujące znajomość treści wykładów i
ćwiczeń oraz zalecanej literatury. Zaliczenie następuje na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium
oraz uwzględnia aktywności studenta podczas pracy w grupach na ćwiczeniach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Cameron R., Neal L. (2004): Historia gospodarcza świata.

Jezierski A., Leszczyńska C. (2002): Dzieje gospodarcze Polski do 1989 r..

Małecki J. M. (1998): Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych.

Literatura uzupełniająca

Morawski W. (2003): Kronika kryzysów gospodarczych.

Landes D. S. (2000): Bogactwo i nędza narodów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 19

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Informatyka
(PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE)

Kod przedmiotu:
11.3VI48AI02_28

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra efektywności innowacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: ćwiczenia
laboratoryjne

Wymiar zajęć: 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Adam Stecyk

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie studentów do korzystania z wybranych programów pakietu Microsoft Office i ich
praktycznego zastosowania do tworzenia dokumentów użytkowych z zakresu ekonomii i logistyki.

Wymagania wstępne:
Posiadanie umiejętności pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows, znajomość narzędzi
edycyjnych oraz podstaw formatowania dokumentów tekstowych i obiektów graficznych oraz umiejętność
poruszania się w środowisku internetowym (w tym obsługa przeglądarek internetowych).

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zyskuje podstawową wiedzę o systemach e -
learnigowych MOODLE i LAMS.

K_W06 S1A_W06,

2. Student zyskuje wyczerpującą wiedzę praktyczną z zakresu
korzystania z programu MS Word, MS Power Point i MS Excel.

K_W06 S1A_W06,

Umiejętności

3. Student umie korzystać z systemów e - learningowych
MOODLE i LAMS.

K_U04 S1A_U08,

4. Student potrafi samodzielnie skonfigurować
oprogramowanie MS Office pod swoje preferencje oraz potrafi
zapisywać pliki w pożądanym formacie i wersji.

K_U06 S1A_U04,

5. Student potrafi wykorzystać wybrane oprogramowanie
pakietu MS Office do analizowania zagadnień ekonomicznych i
tworzenia dokumentów użytkowych.

K_U15

K_U02

S1A_U06,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne
6. Student jest wrażliwy na błędy i ograniczenia w
oprogramowaniu równocześnie chętnie poszukując
alternatywnych rozwiązań.

K_K01

K_K08

S1A_K01,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne

1. Przedstawienie i omówienie programu zajęć, wstępne informacje o pakiecie MS Office ze szczególną uwagą
skierowaną na omówienie i zapoznanie studentów z narzędziami MS Excel. 1

2. Podstawowe zasady korzystania z platformy e – learningowej oraz omówienie i prezentacja działania systemów e -
learningowych Lams i MOODLE. Stworzenie konta w systemie MOODLE. 1

3. Powtórzenie wiadomości z gimnazjum z zakresu umiejętności korzystania z programów MS Word i MS Power
Point. Ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie zadań. 3

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 logistycznych
w programie MS Excel. 3

7. Scenariusze i narzędzie „szukanie wyniku” w zadaniach w MS Excel. 3

8. Dodatek solver. Rozwiązywanie problemu logistycznego za pomocą MS Excel. 3



Metody kształcenia Nauczanie komplementarne (blended learning) w oparciu o platformę elearningową LAMS i MOODLE.
Zajęcia w laboratorium komputerowym. Prezentacje multimedialne.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie w pracowni komputerowej; zadania realizowane na platformie elearningowej. Dwa kolokwia
sprawdzające. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów (z uwagą, że na
ocenę końcową wpływa w 35% ocena z pierwszego kolokwium i w 65% ocena z drugiego kolokwium).

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Stecyk A. (2009): Analiza danych w Microsoft Excel. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego

Tomaszewska-Adamarek A. (2007): ABC Word 2007 PL. Helion

Literatura uzupełniająca

Walkenbach J. (2007): Excel 2007 Biblia. Helion

Baham S. (2009): Word 2007 PL. Seria praktyk. Helion

Edeny A. (2009): PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk. Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 8

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 12

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

Inne 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Infrastruktura logistyczna
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_14

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 30

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Izabela Dembińska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu logistyki. Student powinien umieć krytycznie analizować zjawiska
gospodarcze, a także samodzielnie przygotować prezentację w programie PowerPoint.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student poprawnie definiuje składniki infrastruktury
logistycznej, rozróżnia infrastrukturę logistyczną liniową i
punktową, potrafi wymienić cechy i funkcje infrastruktury
logistycznej, wie, co to są centra i parki logistyczne.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,

2. Student właściwie opisuje funkcjonowanie infrastruktury
logistycznej w krajach UE, Ameryki Pn., wybranych krajach
Ameryki Pd., Afryki i Azji.

K_W11

K_W12

S1A_W09,

S1A_W08,

Umiejętności

3. Student potrafi dokonać ekonomicznej oceny
funkcjonowania infrastruktury logistycznej w skali mikro i
makrologistycznej.

K_U01

K_U08

K_U04

K_U20

S1A_U01,

S1A_U10,

S1A_U08,
S1A_U10,

S1A_U02,
S1A_U05,

4. Potrafi przewidywać potrzeby w zakresie wyposażenia w
składniki infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwie.

K_U02

K_U03

K_U09

S1A_U02,

S1A_U10,

S1A_U01,

Kompetencje społeczne

5. Student potrafi krytycznie wyrażać opinie i dyskutować
rozstrzygając dylematy związane z projektowaniem i
funkcjonowaniem infrastruktury logistycznej w Polsce i na
świecie.

K_K06

K_K03

K_K08

S1A_K03,

S1A_K04,

S1A_K04,

6. Student pracuje w grupie, dokonuje podziału zadań między
jej członków.

K_K05 S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Pojęcie infrastruktury i infrastruktury logistycznej. Prawne aspekty budowy i funkcjonowania infrastruktury
logistycznej. 2

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 rozwojuinfrastruktury
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. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

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

Metody kształcenia Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,3,4,

* prezentacje 2,3,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z zaliczenia składa się z ocen cząstkowych z prezentacji infrastruktury logistycznej wybranego
kraju oraz zaliczenia pisemnego obejmującego swym zakresem treść ćwiczeń, wykładów oraz literatury
podstawowej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Mindur M. (2007): Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki.. Wyd. ITE - PIB

Fechner I. (2004): Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka

Literatura uzupełniająca

Czasopisma: Logistyka; Nowoczesny Magazyn, Gospodarka Materiałowa i Logistyka.

Grzywacz W. (1982): Infrastruktura transportu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Korzeń Z. (1999): Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom I. ILiM

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 45

Udział w konsultacjach 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Inżynieria systemów i analiza systemowa
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
04.9II48AI01_3

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Matematyczno-Fizyczny, Instytut Matematyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Jarosław Woźniak

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami zasad inżynierii systemów, zrozumienie
metodyki stosowania analizy systemowej, podstawami analizy i oceny efektywności systemów. Ćwiczenia
mają na celu nauczenie studentów stosowania metod analizy systemowej w praktycznych zagadnieniach,
takich jak analiza sytuacji problemowych, modelowanie systemów oraz identyfikacja ich parametrów.

Wymagania wstępne: Znajomość matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych
działów logistyki (inżynierii systemów).

K_W05

K_W01

K_W02

S1A_W06,

S1A_W01,

S1A_W01,
S1A_W02,

Umiejętności

2. Student potrafi konstruować modele matematyczne,
wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych
zastosowaniach logistyki.

K_U02

K_U09

K_U01

S1A_U02,

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U08,

3. Student potrafi rozwiązywać podstawowe zagadnienia
programowania liniowego.

K_U06

K_U05

S1A_U04,

S1A_U06,

Kompetencje społeczne
4. Student potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące
pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub
odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.

K_K01

K_K08

S1A_K01,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Elementy ogólnej teorii systemów, zasady inżynierii systemów, proces i jego istota 4

2. Kategorie modeli, struktury modeli, identyfikacja parametrów modeli 4

3. Metodyka stosowania analizy systemowej, podstawy analizy i oceny ryzyka, podstawy analizy i oceny efektywności
systemów 4

4. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej, modele rozwoju systemów 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Elementy ogólnej teorii systemów, zasady inżynierii systemów, proces i jego istota 4

2. Kategorie modeli, struktury modeli, identyfikacja parametrów modeli 4

3. Metodyka stosowania analizy systemowej, podstawy analizy i oceny ryzyka, podstawy analizy i oceny efektywności
systemów 4

4. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej, modele rozwoju systemów 3

Metody kształcenia Wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne, wyjaśnienie, dyskusja.



Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* sprawdzian 1,2,3,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 4,1,2,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczenia są wyniki kolokwium pisemnych odbywających się co najmniej raz w
semestrze, sprawdzianów pisemnych i aktywność na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Gładys Z. , Pogorzelski W. (2002 ): Elementy analizy systemowej. Wydawnictwo Novum

Literatura uzupełniająca

Gutenbaum J. (1987): Modelowanie matematyczne systemów. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe

Łapińska-Sobczak N. (1984): Modele optymalizacyjne. Przykłady i zadania. Uniwersytet Łodzki

Kukuła K. (red.) (2005): Badania operacyjne. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 9

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Język obcy
(PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE)

Kod przedmiotu:
09.3VI48AI00_30

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2, 3 / 3, 4, 5, 6

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymiar zajęć: 72

Koordynator
przedmiotu / modułu: według przydziału czynności

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu: Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do egzaminu państwowego B2.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego,
nauki, pracy i problemów społecznych.

K_W01 S1A_W01,

2. Zna zagadnienia gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa
zależna i zgodność czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i
przyczynę. Umie tworzyć przysłówki.

K_W01 S1A_W01,

3. Zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz
argumentacji „za i przeciw”.

K_W01 S1A_W01,

Umiejętności

4. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli
dotyczą języka standardowego.

K_U03 S1A_U09,
S1A_U10,

5. Czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U03

K_U04

S1A_U09,
S1A_U10,

S1A_U08,
S1A_U09,
S1A_U10,

6. Porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na
ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje.

K_U03

K_U04

S1A_U09,
S1A_U10,

S1A_U08,
S1A_U09,
S1A_U10,

7. Potrafi redagować teksty na różne tematy, napisać raport lub
esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany problem.

K_U03 S1A_U09,
S1A_U10,

Kompetencje społeczne

8. Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(Life-Long-Learning).

K_K01

K_K08

S1A_K01,

S1A_K04,

9. Uzupełnia i doskonali wiedzę i zdobyte umiejętności. K_K01 S1A_K01,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie ) odnoszące się do
słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2. 45



2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów
nauczania na poziomie B2. 15

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 12

Metody kształcenia

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 1,2,4,6,8,9,

* egzamin pisemny 1,2,4,5,6,9,

* projekt 1,2,5,6,9,

* kolokwium 1,2,4,5,6,9,

* sprawdzian 1,2,3,4,8,

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę.
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych
lub prezentacji.
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności.
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Philip Kerr, Lindsay Clandfield, Ceri Jones, Jim Scrivener, Roy Norris Straightforward (pre-intermediate, intermediate,
upperintermediate)..

Sue Kay, Vaughan JonesNew; Inside Out (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate)..

Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering, Rebecca Robb Benne Global (pre-intermediate,
intermediate, upper-intermediate)..

John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, Karen Richardson, John Sydes, Marie Kavanagh The Business
(preintermediate, intermediate, upper-intermediate)..

Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD..

Langenscheidt..

Bloomfield Anatole et Emmanuelle Daill DELF B2 : 200 activités. CLE International.

Boulares, Michele et Jean-Louis Frerot Grammaire progressive du français : niveau avancé. CLE International.

Pado A. start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2. WSiP.

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. Vot i my, cz. 2 i 3. Wydawnictwa Szkolne PWN.

Literatura uzupełniająca

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie przez studenta..

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 72

Udział w konsultacjach 24

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 46

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 35

Inne 21

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250



Liczba punktów ECTS 10



Nazwa przedmiotu:
Komercjalizacja produktu w biznesie
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI02_65

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra efektywności innowacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymiar zajęć: 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Katarzyna Łobacz

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą komercjalizacji produktu z uwzględnieniem
specyfiki produkcji usług oraz przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania narzędzi w
procesie zarządzania wdrożeniem na rynek nowego rozwiązania.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw zarządzania, marketingu oraz finansów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student potrafi zdefiniować najważniejsze koncepcje
teoretyczne rozwoju nowych produktów.

K_W01 S1A_W01,

2. Student potrafi wymienić narzędzia zarządzania procesem
komercjalizacji.

K_W01 S1A_W01,

3. Student zna procesy związane z wdrażaniem nowych
rozwiązań w przedsiębiorstwie.

K_W03

K_W02

S1A_W07,

S1A_W04,

Umiejętności

4. Student potrafi dobrać narzędzia komercjalizacji w
zależności od specyfiki pomiotu oraz potrafi przeanalizować
proces wdrożenia nowego produktu.

K_U01

K_U16

K_U08

K_U07

K_U05

S1A_U01,
S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U08,

S1A_U09,
S1A_U10,

S1A_U06,

S1A_U07,

Kompetencje społeczne

5. Student jest zorientowany kreatywnie na właściwe określanie
strategii komercjalizacji oraz na różnorodność interesariuszy.

K_K03

K_K04

S1A_K06,

S1A_K02,

6. Student aktywnie uczestniczy w pracy w grupach. K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rozwój i komercjalizacja nowych produktów produktowych i usługowych. 1

2. Podejmowanie decyzji strategicznych i planowanie rozwoju. 1

3. Analiza techniczna i rynkowa dla nowych produktów. 2

4. Zarządzanie wstępnym etapem procesu komercjalizacji. 2

5. Zarządzanie właściwym etapem procesu komercjalizacji. 2

6. Zarządzanie zasobami w procesie komercjalizacji. 1



7. Zarządzanie interesariuszami w procesie komercjalizacji. 1

8. Ocena finansowa projektu, analiza ryzyka komercjalizacji. 1

9. Wdrożenie rynkowe, monitorowanie i ocena efektów. 1

Metody kształcenia
Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykład problemowy oraz
metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa, burza mózgów), metody praktyczne
(ćwiczenia przedmiotowe w grupach).

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* prezentacje 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie pracy w grupach, pracy zaliczeniowej w formie
prezentacji multimedialnej oraz zaliczenie pisemne (test zawierający pytania otwarte i zamknięte).

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Krawiec F. (2000): Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Dyfin

Literatura uzupełniająca

Białoń L. (2010): Zarządzanie działalnością innowacyjną. Placet

Niedzielski P. (2003 ): Polityka innowacyjna w transporcie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 12

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 6

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 14

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Kształtowanie wizerunku firmy logistycznej
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_86

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Grażyna Rosa

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: podstawy marketingu

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny kształtowania
wizerunku, w szczególności elementy budowy tożsamości i
wizerunku.

K_W01

K_W08

S1A_W01,

S1A_W05,

2. Student rozpoznaje etapy budowania tożsamości i potrafi
przedstawić w jaki sposób tożsamość przekształca się w
wizerunek.

K_W04

K_W13

K_W08

S1A_W11,

S1A_W08,

S1A_W04,

Umiejętności

3. Student potrafi dobrać i zaprojektować elementy tożsamości
dla firmy logistycznej, które przełożą się na pożądany
wizerunek.

K_U01

K_U13

K_U04

K_U03

S1A_U01,
S1A_U08,

S1A_U02,

S1A_U08,

S1A_U10,

4. Student stosuje narzędzia budowania wizerunku,
dostosowuje rozwiązania wizerunkowe do typologii rynków.

K_U02

K_U19

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U04,
S1A_U07,

Kompetencje społeczne

5. Student akceptuje konieczność pracy nad tożsamością
organizacji usługowej jako jedynej drogi zbudowania
pożądanego, długotrwałego wizerunku.

K_K02 S1A_K04,

6. Student zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji
wizerunkowych nawet drobnych uchybień.

K_K07

K_K03

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Pojęcie wizerunku. 1

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. 2

8. Całościowe ujęcie wizerunku firmy logistycznej. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Sposoby pomiaru wizerunku – case study. 1

2. Analiza elementów wizerunku na wybranych przykładach firm logistycznych. 1

3. Określenie tożsamości firmy logistycznej – case study. 1

4. Rozpoznawanie elementów tożsamości firmy logistycznej. 1

5. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych – case study. 1

6. Kreacja marki przedsiębiorstwa usługowego. 1

7. Reklama w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. 2

8. Komunikacja interpersonalna w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. 2

9. Całościowa identyfikacja wizualna – propozycja studentów, prezentacja. 2

10. Kontakty z mediami – ćwiczenia praktyczne. 2

11. Analiza całościowej tożsamości wybranej firmy logistycznej (cz. 1). 2

12. Analiza całościowego wizerunku wybranej firmy logistycznej (cz. 2). 2

Metody kształcenia wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

* prezentacje 3,4,5,6,

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 obowiązkowej prezentacji. Oceniana będzie również aktywność
studenta na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Dembińska – Cyran I., Hołub- Iwan J., Perenc J. (2004): Zarządzanie Relacjami z klientem. Difin

Perenc J. (red.) (2008): Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego

Literatura uzupełniająca

Ociepka B. (red.) (2005): Kształtowanie wizerunku. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Kall J. (2006): Jak zbudować silną markę od podstaw, One Press. Wydawnictwo Helion

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 7

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Logistyczna obsługa klienta
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI14_58

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra polityki gospodarczej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Tomasz Sondej

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: Student posiada: znajomość podstawowych zagadnień logistyki, marketingu, ekonomii, zarządzania;
umiejętność analizy i oceny procesów gospodarczych; poczucie odpowiedzialności za decyzje.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. 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.

K_W01

K_W08

S1A_W01,

S1A_W04,
S1A_W05,

2. Student rozumie przyczyny zachowań rynkowych
konsumentów, rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów
indywidualnych i instytucjonalnych. Student zna strategie,
standardy i metody logistycznej obsługi klienta.

K_W02

K_W08

K_W09

K_W13

S1A_W02,
S1A_W04,

S1A_W04,
S1A_W05,

S1A_W06,

S1A_W11,

Umiejętności

3. Student potrafi dobrać obsługę klienta dla wskazanego
przykładowego przedsiębiorstwa.

K_U06

K_U09

K_U19

S1A_U04,

S1A_U02,

S1A_U06,
S1A_U07,

4. Student identyfikuje segmenty na wybranym rynku i
dostosowuje do nich rozwiązania obsługi klienta, bada i ocenia
otoczenie przedsiębiorstwa i warunki logistycznej obsługi
klienta.

K_U01

K_U13

K_U02

S1A_U03,

S1A_U02,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ
działań w logistycznej obsłudze klienta na otoczenie.

K_K03

K_K08

S1A_K04,

S1A_K04,

6. Student szanuje prawa konsumenta i podmiotów
instytucjonalnych, stawia jego dobro ponad realizację celów
sprzedażowych.

K_K06 S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Pojęcia podstawowe z obsługi klienta. 2

2. Identyfikacja klienta (typ, sposób współpracy). 1



3. Charakterystyka metod logistycznej obsługi klienta. 1

4. Strategie logistycznej obsługi klienta. 1

5. Proces sprzedaży usługi. 1

6. Techniki nakłaniania do zakupu usługi klienta indywidualnego. 1

7. Systemy do automatycznej obsługi klienta. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

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 i kluczowych. 1

9. Techniczno-technologiczne uwarunkowania obsługi klientów. 1

10. Reklamacje, zwroty, roszczenia i odszkodowania. 1

11. Teleinformatyczna obsługa klienta. 1

12. Nowe trendy w obsłudze klienta. 1

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,4,5,

* egzamin pisemny 2,3,6,

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.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rutkowski K. (red.) (2005): Logistyka dystrybucji. SGH

Kempny D. (2001): Logistyczna obsługa klienta. PWE

Sondej T. (1999): Obsługa klienta, w: skrypt dla studium podyplomowego zarządzanie i marketing w łączności. WZIEU

Literatura uzupełniająca

Mccormack M. (1998): O sprzedawaniu. Wydawnictwo Studio Emka

Horovitz J. (2006): Strategia obsługi klienta. PWE

Lake N., Hickley K. (2005): Podręcznik obsługi klienta. Wydawnictwo Helion

Weinzeweig A. (2006): Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta. Wydawnictwo Helion (One Press)

Johns T. (2002): Doskonała obsługa klienta. Dom wydawniczy Rebis

Goldman H.M. (2002): Jak zdobywać klientów. Studio Emka

Czasopisma: Marketing i rynek, Rocznik statystyczny rynek wewnętrzny, Logistyka..

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 21

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2



Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 24

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25

Inne 7

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Logistyka dystrybucji
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_22

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marzena Frankowska

Prowadzący zajęcia: według przydziału czynności

Cel przedmiotu /
modułu:

Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie teorii systemów dystrybucji oraz wykorzystywania kanałów
dystrybucji w budowaniu pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych.

Wymagania wstępne: Tematyka logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, podstawy ekonomii, podstawy marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe systemy
dystrybucji.

K_W02

K_W01

S1A_W02,

S1A_W01,

2. Rozróżniania poszczególne typy dystrybutorów. K_W04 S1A_W04,

3. Zna i rozumie trendy rynkowe w systemach dystrybucji w
Polsce i na świecie.

K_W09 S1A_W03,

Umiejętności

4. Porównuje zalety i wady podstawowych typów systemów
dystrybucji przedsiębiorstw.

K_U01

K_U02

S1A_U08,

S1A_U01,

5. Analizuje i dokonuje oceny systemu dystrybucji
przedsiębiorstwa.

K_U19

K_U06

S1A_U06,
S1A_U07,
S1A_U08,

S1A_U04,

Kompetencje społeczne
6. Pracuje samodzielne przygotowując projekt. K_K02

K_K08

S1A_K04,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wprowadzenie do tematyki logistyki dystrybucji oraz sposobu uczestnictwa i zaliczenia ćwiczeń. 1

2. Współzależność decyzji logistycznych i marketingowych w systemie dystrybucji. 2



3. DRP. 3

4. Specyfika logistyki dystrybucji ze względu na typ dystrybutora. 2

5. Określanie lokalizacji centrów dytrybucji - zadania. 2

6. Nowoczesne rozwiązania w logistyce dystrybucji. 3

7. Prezentacje prac zaliczeniowych nt. systemów dystrybucji przedsiębiorstw. 2

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, metoda projektowa, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,

* kolokwium 1,2,3,4,

* projekt 1,2,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie w formie kolokwium i prezentacji pracy nt. systemu dystrybucji oraz na podstawie obecności.
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.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Frankowska M., Jedliński M. (2011): Efektywność systemu dystrybucji. PWE

Rutkowski K. (red.) (2005): Logistyka dystrybucji, specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki. SGH

Literatura uzupełniająca

Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M. (2008): Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Wyższa Szkoła Logistyki

Christopher M. (1998): Strategia zarządzania dystrybucją. AW Placet

Christopher M. (1998): Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. PSB

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. (2002): Zarządzanie Logistyczne. PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 13

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_12

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 30 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Blanka Tundys

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw.
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 wstępne: brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe definicje związane z logistyką i
łańcuchem dostaw.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,
S1A_W04,

2. Student wyodrębnia pojedyncze operacje w poszczególnych
procesach logistycznych.

K_W11

K_W04

S1A_W08,
S1A_W09,

S1A_W04,

3. Student charakteryzuje poszczególne metody i narzędzia
zarządzania łańcuchem dostaw.

K_W09

K_W06

S1A_W06,

S1A_W06,

Umiejętności

4. Identyfikuje procesy logistyczne i dostosowuje do nich
odpowiednie rozwiązania logistyczne.

K_U05

K_U09

K_U13

K_U01

S1A_U06,
S1A_U07,

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U02,

S1A_U08,

5. Student wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia
logistyczne, analizuje i ocenia przedsiębiorstwa jako systemy
logistyczne.

K_U06

K_U18

K_U19

K_U02

S1A_U04,

S1A_U03,

S1A_U06,
S1A_U07,

S1A_U01,
S1A_U02,

Kompetencje społeczne

6. Student podejmuje się polemiki związanej z możliwościami
wprowadzenia zasad logistycznych do przedsiębiorstwa.

K_K02

K_K08

K_K07

S1A_K04,

S1A_K04,
S1A_K07,

S1A_K04,

7. Wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad
systemowego myślenia.

K_K04

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin



Forma zajęć: wykłady

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. 2

10. Automatyczna identyfikacja, systemy informatyczne w logistyce , opakowania. 2

11. Strategie w logistyce, JiT, VMI, QR. 2

12. Logistyczna obsługa klienta, ECR. 2

13. Outsourcing w logistyce, partnerstwo, jakość w logistyce. 2

14. Infrastruktura logistyczna. 2

15. Organizacja produkcji. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Pojęcie i istota logistyki w praktyce gospodarczej. 1

2. Cechy i klasyfikacja systemów logistycznych. 1

3. Podejście procesowe 1

4. Istota łańcucha dostaw. 1

5. Łańcuchy dostaw - case study. 1

6. Just in time - case study. 1

7. Koszty w logistyce. 1

8. Ustępstwa kosztowe. 1

9. Metody zarządzania zapasami. 1

10. Marketing, a logistyka. 2

11. Logistyczna obsługa klienta. 1

12. Mierniki i wskaźniki logistycznej obsługi klineta. 1

13. Jakość w logistyce. 1

14. Kody kreskowe i automatyczna identyfikacja. 1

Metody kształcenia Wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z
dyskusją, rozwiązywanie zadań w systemie blended learning (platforma moodle)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,7,

* praca pisemna/esej/recenzja 7,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwiów pisemnych, aktywność na zajęciach oraz
przygotowanych referatów.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu lub/i pytań otwartych oraz zadań
(realizowany w formie pisemnej lub blended learning za pomocą platformy moodle).

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.) (2009): Logistyka. Biblioteka Logistyka



Jedliński M. (1998): Zarządzanie systemem logistycznym. Wydawnictwo Naukowe US

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. (2002): Zarządzanie logistyczne. PWE

Literatura uzupełniająca

Ciesielski M. (2006): Instrumenty zarządzania logistycznego. PWE

Bozarth C.,Handfield R.B. (2007): Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw. Helion

Fechner I. (2007): Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 45

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 45

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 25

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

Inne 28

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8



Nazwa przedmiotu:
Logistyka produkcji
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_19

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marzena Frankowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu logistyki produkcji. Istotnym zadaniem
jest zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem narzędzi logistycznych i produkcyjnych, które
znacząco wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania produkcją i usługami, ekonomii oraz organizacji
przedsiębiorstw. Ponadto podstawowa wiedza z zakresu logistyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student potrafi wyjaśnić znaczenie logistyki dla produkcji i
jej wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz potrafi
zdefiniować podstawowe pojęcia związane z produkcją, jej
planowaniem i sterowaniem oraz optymalizacją procesów.

K_W01

K_W09

K_W02

S1A_W01,

S1A_W01,
S1A_W06,

S1A_W04,

2. Zna narzędzia logistyczne wykorzystywane w produkcji. K_W13

K_W06

S1A_W11,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Potrafi zaproponować sposób sterowania przepływami w
procesie produkcyjnym dla przykładowego produktu.

K_U01

K_U03

K_U10

K_U15

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U09,

S1A_U04,
S1A_U08,

S1A_U06,

4. Potrafi przedstawić rozwiązania dotyczące optymalizacji
procesów produkcyjnych wraz z identyfikacją marnotrawstwa w
obszarze produkcyjnym.

K_U02

K_U17

K_U09

K_U19

K_K06

S1A_U02,

S1A_U07,

S1A_U03,

S1A_U06,
S1A_U07,

S1A_K03,

Kompetencje społeczne

5. Potrafi prowadzić dyskusję na temat systemów
produkcyjnych oraz istoty logistyki produkcji dla całego
przedsiębiorstwa.

K_K01

K_K04

K_K08

S1A_K01,
S1A_K05,

S1A_K02,

S1A_K04,

6. Potrafi pracować w grupie, dzieląc zadania na
poszczególnych członków grupy wraz z prezentacją wniosków.

K_K05 S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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. 2

5. Nowoczesne metody sterowania przepływami. 2

6. Optymalizacja procesów produkcyjnych i identyfikacja marnotrawstwa (koncepcja Lean Management). 4

7. Komputerowe wspomaganie logistyki produkcji. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wprowadzenie do logistyki produkcji. 1

2. Planowanie i sterowanie produkcją. Elementy wejścia, przepływu, produkcji i wyjścia- zajęcia warsztatowe . 2

3. Sterowanie przepływami fizycznymi oraz zapasami w produkcji. 2

4. Systemy produkcji – JiT, Kanban, OPT – zajęcia warsztatowe. 3

5. System produkcji – Toyota Production System, Lean management – zajęcia warsztatowe. 3

6. Optymalizacja procesów produkcyjnych wraz z eliminacją marnotrawstwa – zajęcia warsztatowe. 2

7. Informacja i informatyka w logistyce produkcji, CIM. 2

Metody kształcenia Wykład w oparciu o prezentacją multimedialną, case study, zajęcia warsztatowe w grupach, dyskusja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* projekt 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń, odbywa się na podstawie kolokwium oraz
grupowych zadań projektowych przygotowywanych podczas zajęć oraz poza zajęciami, przedstawionymi w
formie kart zadaniowych.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Szymonik A. (2012): Logistyka produkcji. Wyd. Difin

Fertsch M. (2003): Logistyka produkcji. Biblioteka Logistyka ILiM

Literatura uzupełniająca

Brzeziński M (2002): Organizacja i sterowanie produkcją. Wyd. Placet

Bozarth C., Handfeld R.B. (2007): Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw. Wyd. Helion

Liker J.K (2005): Droga Toyoty. Wyd. MT Biznes

The Productivity Press Development Team (2008): Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPress

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 8

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Logistyka recyklingu
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_69

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Projektowanie i Eksploatacja
Systemów Magazynowych,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Blanka Tundys

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami
dotyczącymi specyfiki logistyki recyklingu. Przedstawienie przykładów, które pokażą różne formy i
mechanizmy tworzenia zielonych łańcuchów dostaw.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Student powinien umieć
przeprowadzić krytyczną oraz porównawczą analizę. Powinien także umieć śledzić i analizować
zachowania podmiotów w sieciach logistycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Poprawnie definiuje pojęcia, wymienia i charakteryzuje
determinanty, identyfikuje i wyjaśnia problemy oraz potrafi
formułować wnioski w obszarze problematyki zielonego
łańcucha dostaw.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W01,

2. Zna podstawowe pojęcia z dziedziny recyklingu, logistyki
zwrotnej, zielonego łańcucha dostaw.

K_W12 S1A_W08,

Umiejętności

3. Potrafi klasyfikować i oceniać sytuacje oraz rozwiązywać
problemy pojawiające się w ramach zielonych łańcuchów
dostaw.

K_U01

K_U04

K_U03

S1A_U01,

S1A_U08,

S1A_U09,

4. Student potrafi odnieść wiedzę z zakresu logistyki recyklingu
do lepszego rozwiązywania problemów związanych z
zastosowaniem zielonych technologii w praktyce gospodarczej.

K_U01

K_U05

K_U12

S1A_U08,

S1A_U06,

S1A_U06,

5. Student potrafi zidentyfikować i zaprojektować system
logistyki odwrotnej dla przykładowego przedsiębiorstwa.

K_U06

K_U18

S1A_U04,

S1A_U03,

Kompetencje społeczne

6. Potrafi krytycznie wyrażać opinie i dyskutować na tematy
dotyczące logistyki odwrotnej i zielonych łańcuchów dostaw.

K_K04

K_K08

S1A_K02,

S1A_K07,

7. Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ
działań z zakresu logistyki zwrotnej i odwrotnej na otoczenia.

K_K07 S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota zrównoważonego rozwoju. 2

2. Definicja, pojęcie i rozwój odwrotnego łańcucha dostaw. 2

3. Zielone strategie logistyczne. 2

4. Bilanse ekologiczne. 1



5. Imperatyw ekologiczny i jego zastosowanie w logistyce. 1

6. Technologie wspomagające rozwój zielonych łańcuchów dostaw. 1

7. Zielona logistyka – case study. 2

8. Audyt środowiskowy. 1

Metody kształcenia Wykład informacyjny i problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza badań empirycznych,
analiza przypadków, praca na platformie moodle.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,7,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego z zagadnień teoretycznych i
praktycznych przedstawionych na wykładzie i w literaturze podstawowej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Szołtysek J. (2009): Logistyka zwrotna. ILiM

Czasopisma: „Logistyka”, „Logistyka a Jakość”, „Eurologisics”..

Literatura uzupełniająca

Brdulak H. (2012): Logistyka przyszłości. PWE

Korzeń Z. (2001): Ekologistyka. ILiM

Czasopismo: „Logistyka Odzysku”..

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 12

Udział w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

Inne 3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Logistyka zaopatrzenia
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_15

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Blanka Tundys

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu 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 wstępne: Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw
logistyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna kryteria oceny dostawców, ich wpływ na
ekonomikę przedsiębiorstwa oraz współczesne tendencje w
zakresie logistyki zaopatrzenia.

K_W01

K_W04

S1A_W02,

S1A_W11,

2. Wyjaśnia istotę logistyki zaopatrzenia w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem, zna instrumenty i techniki stosowane w
podsystemie logistyki zaopatrzenia.

K_W02

K_W09

S1A_W04,

S1A_W03,
S1A_W06,

Umiejętności

3. Student dokonuje wyboru dostawców dla konkretnych
przykładów, dokonując analizy potrzeb i skutków jego wyboru.

K_U03

K_U01

K_U18

S1A_U09,

S1A_U03,

S1A_U03,

4. Planuje dostawy, parametry zamówienia, planuje wielkości
partii zakupów, dokonuje analizy systemu zaopatrzenia.

K_U04

K_U02

K_U17

S1A_U08,

S1A_U02,

S1A_U07,

Kompetencje społeczne

5. Student wykazuje się kreatywnością podczas analizowania
przykładów i rozwiązując zadania z zakresu logistyki
zaopatrzenia.

K_K08

K_K07

S1A_K07,

S1A_K04,

6. Rozumie potrzebę kształcenia, ma przekonanie o wadze
podejmowanych decyzji na funkcjonowanie systemu i
podsystemu logistyki w przedsiębiorstwie.

K_K01

K_K03

S1A_K01,

S1A_K06,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia. Współczesne tendencje w zaopatrzeniu. 2

2. Organizacja i funkcje logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. 1

3. Zarządzanie zaopatrzeniem - Make Or Buy i Outsourcing. 2

4. Mechanizmy wyboru dostawcy. Kryteria oceny dostawcy. Centralizacja i decentralizacja zakupów. 2

5. Ekonomiczna wielkość partii zakupów. Analiza w oparciu o wybrane metody. 2



6. Zarządzanie zapasami w zaopatrzeniu – wyznaczniki typów zapasów, analiza ABC i XYZ, metody sterowania
zapasami w systemie zaopatrzenia. 3

7. Analiza kosztów i czasu w logistyce zaopatrzenia. (wybrane metody i narzędzia) 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rola i funkcje logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. 2

2. Kupić czy zrobić?? Strategiczne koncepcje zarządzania zaopatrzeniem. 2

3. Wybór i ocena dostawcy. 2

4. Ekonomiczne wielkość zamówienia i ekonomiczna wielkość produkcji. 3

5. Rachunek kosztów i rachunek kosztów działań w logistyce zaopatrzenia. 3

6. Klasyfikacja zapasów – wybrane metody ABC i XYZ 3

Metody kształcenia Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania, case study.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzaminowi podlega wiedza z wykładów oraz zalecanej literatury. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej
z pytaniami otwartymi oraz w postaci testu wielokrotnego wyboru. Pytania obejmują zakres wiedzy, a
także umiejętności rozwiązania zadanego problemu. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w formie
pisemnej i obejmuje zakres wiedzy obejmujący treści przedstawione na ćwiczeniach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Bendkowski J., Radziejowska G. (2011): Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Lysons K. (2011): Zakupy zaopatrzeniowe. PWE

Literatura uzupełniająca

Matuszek J. (2012): Logistyka zaopatrzenia. Wydawnictwo PWSZ Wałbrzych

Kowalska K. (2005): Logistyka zaopatrzenia. AE w katowicach

Coyle John J., Bardi Edward J., Langley C.John Jr. (2010): Zarządzanie logistyczne. PWE

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak St. (2009): Logistyka. ILiM

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25

Inne 3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Marketing relacji
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_77

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Joanna Hołub-Iwan

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią i narzędziami marketingu relacji.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Definiuje istotę marketingu relacji, określa jakość w
usługach oraz prezentuje programy lojalnościowe.

K_W02 S1A_W01,
S1A_W02,

2. Wyjaśnia dylematy związane z oceną relacji z klientem. K_W09

K_W08

S1A_W03,

S1A_W04,
S1A_W05,

Umiejętności

3. Porównuje koncepcje marketingu relacji. K_U05

K_U17

K_U13

S1A_U07,

S1A_U07,

S1A_U02,

4. Szkicuje program lojalnościowy organizacji. K_U03

K_U08

K_U01

K_U12

S1A_U10,

S1A_U10,

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U06,

Kompetencje społeczne

5. Akceptuje konieczność podejścia marketingu relacji w
sektorze usług.

K_K02

K_K07

S1A_K04,

S1A_K04,

6. Dyskutuje o jakości w usługach. K_K08

K_K05

S1A_K04,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Marketing relacji - istota koncepcji. 1

2. Jakość jako fundament marketingu relacji. 2

3. Rola marketingu wewnętrznego w marketingu relacji. 1

4. Komunikacja indywidualna jako instrument kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem. 1

5. Komunikacja masowa w marketingu relacji. 2

6. Programy lojalnościowe. 1



7. Ocena koncepcji. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rozpoznawanie rodzajów relacji w przedsiębiorstwie. 1

2. Analiza procesu marketingu relacji. 1

3. Wprowadzenie marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie – case study. 1

4. Rozpoznawanie wymiarów jakości. 1

5. Możliwości poprawy jakości usług. 1

6. Identyfikacja kluczowych klientów. 1

7. Wykorzystanie baz danych w marketingu relacji. 1

8. Wykorzystanie Internetu w marketingu relacji. 2

9. Pojęcie i znaczenie lojalności klienta. 1

10. Projektowanie programów lojalnościowych – case study. 2

11. Zastosowania marketingu relacji. 2

12. Prezentacja wybranych rozwiązań marketingu relacji – prezentacja studentów. 4

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* prezentacje 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test
wyboru.
Zaliczenie ćwiczeń: 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 prezentacji.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Otto J. (2004): Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck

Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A. (2008): Marketing partnerski.. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura uzupełniająca

Rudawska E. (2008): Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyche J. (2002): CRM. Relacje z klientami. Wydawnictwo Helion

Cheverton P. (2001): Zarządzanie kluczowymi klientami. Dom Wydawniczy ABC

Dembińska – Cyran I., Hołub- Iwan J., Perenc J. (2004): Zarządzanie Relacjami z klientem. DIFIN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 18

Studiowanie literatury 16

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Marketing usług
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_76

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Agnieszka Smalec

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z marketingową charakterystykę usług, jak również
przedstawienie interpretacji cech usług i podstawowego instrumentarium w modelu marketingowym 7P
oraz przedstawienie podstawowych założeń marketingu relacyjnego.

Wymagania wstępne: Wymagana jest wiedza z podstaw marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna podstawowe pojęcia z dziedziny usług i marketingu
relacyjnego, pojęcie e-usługi, model luk jakościowych.

K_W02 S1A_W02,
S1A_W01,

2. Prezentuje i rozpoznaje sektor usług. K_W08

K_W09

S1A_W04,
S1A_W05,

S1A_W03,
S1A_W06,

Umiejętności

3. Stosuje instrumenty marketingowe dla wskazanego
przykładowego przedsiębiorstwa usługowego.

K_U01

K_U02

K_U19

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U02,

S1A_U06,

4. Identyfikuje specyficzne uwarunkowania marketingowe w
wybranych firmach usługowych i dostosowuje do nich
rozwiązania marketingowe.

K_U17

K_U03

K_U06

K_U12

K_U13

S1A_U07,

S1A_U09,

S1A_U04,

S1A_U06,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. 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.

K_K03

K_K06

S1A_K04,

S1A_K03,

6. Docenia znaczenie roli marketingu usług w gospodarce. K_K02 S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota i znaczenie usług we współczesnej gospodarce. 2

2. Sektor usług- działania i wyzwania. Studia przypadków. 1

3. Podziały i klasyfikacje usług oraz marketingu usług. 1

4. E- usługa. 1

5. Relacje w marketing. 1



6. Specyfika marketingu w usługach: marketing zewnętrzny. 1

7. Marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny. 1

8. Specyfika marketingu w usługach: marketing wewnętrzny. 1

9. Specyfika marketingu w usługach: marketing interakcyjny. 1

10. Instrumenty marketingu w usługach: produkt, cena, dystrybucja, promocja. 1

11. Instrumenty marketingu w usługach: personel, świadectwo materialne, procesy. 1

12. Jakość usług, istota i znaczenie luki jakości. 1

13. Komunikacja marketingowa w usługach. 1

14. Ocena marketingu usług w różnych sektorach gospodarczych. 2

15. Przyszłość usług. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rozpoznawanie definicji: marketingu produktu, relacji, sektor usług. 1

2. Przedsiębiorstwa w sektorze usług. 1

3. Instrumenty 7P: przykłady i zastosowanie. 1

4. Marketing relacji: definicja i szkic modelu. 2

5. Proces świadczenia usługi: case study. 2

6. Projektowanie przedsiębiorstwa usługowego na podstawie zdobytej wiedzy i prezentacja projektów. 1

7. Specyfika e-usług. 1

Metody kształcenia Prezentacje multimediane, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 1,2,3,

* projekt 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz ćwiczeń. Wiedza z wykładów i ćwiczeń powinna być poparta
literaturą podstawową oraz zalecaną literaturą uzupełniającą.
Zaliczenie ćwiczeń oznacza pozytywne zaliczenie testu, aktywność na zajęciach oraz projekt.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A. (2008 ): Marketing partnerski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Rogoziński K., Nicholls R.F. (2001): Marketing usług na przykładach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Literatura uzupełniająca

Dembińska – Cyran I., Hołub- Iwan J., Perenc J. (2004): Zarządzanie Relacjami z klientem. Difin

Dyche J. (2002): CRM. Relacje z klientami. Wydawnictwo Helion

Bronakowski H., Hościłowicz E., Widelska U. (2009): Zarządzanie marketinowe małymi firmami usługowymi. Wydawnictwo
Szkoły Wyższej i Finansów i Zarządzania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 18

Studiowanie literatury 16

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Matematyka
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
11.1VI48AI12_6

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra metod ilościowych

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 30 30

Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. zw. dr hab. Jan Purczyński

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z aparatem matematycznym jako podstawowym narzędziem w warsztacie
logistyka.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z matematyki z zakresu szkoły średniej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza 1. Student potrafi nazwać i zdefiniować podstawowe narzędzia
matematyki wyższej.

K_W05 S1A_W06,

Umiejętności
2. Student potrafi wskazać i zastosować właściwe narzędzie od
rozwiązania określonego problemu matematycznego.

K_U03

K_U02

S1A_U09,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne
3. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę matematyczną w
badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych.

K_K01

K_K06

S1A_K06,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Funkcja jednej i wielu zmiennych. 10

2. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego. 10

3. Algebra liniowa i szeregi. 10

Forma zajęć: ćwiczenia

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

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,

* kolokwium 2,3,



Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów
(rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na
rozwiązaniu zestawu zadań.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Dobek M., Rakowski O. (2004): Matematyka i jej zastosowania w ekonomii.. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura uzupełniająca

Dobek M., Rakowski O. (2002): Zbiór zadań z matematyki dla studentów ekonomii. WN US

Matłoka M. (2008): Matematyka dla ekonomistów. Wydawnictwo AE w Poznaniu

Piszczała J. (2008): Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych. Wydawnictwo AE w Poznaniu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 60

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 37

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 30

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6



Nazwa przedmiotu:
Międzynarodowe prawo przewozowe
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
10.2VI48AI15_44

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra prawa gospodarczego i ubezpieczeń

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Krzysztof Wesołowski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi regulacjami prawnymi (głównie konwencjami), regulującymi
międzynarodowy przewóz w zakresie różnych gałęzi transportu, porównanie tych instytucji.

Wymagania wstępne: Ogólne wiadomości na temat prawa, a w szczególności na temat źródeł prawa transportowego, umów
międzynarodowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza
1. Zna i charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu
międzynarodowego prawa przewozowego i potrafi je
zdefiniować, rozumie ich specyfikę i zakres obowiązywania.

K_W01

K_W03

S1A_W01,

S1A_W07,

Umiejętności

2. 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.

K_U01

K_U12

S1A_U01,

S1A_U05,

Kompetencje społeczne

3. Słuchacz pracuje samodzielnie, zachowując ostrożność i
krytycyzm w zakresie wyrażanych opinii w sferze
międzynarodowego prawa przewozowego, wykazując się dużą
dozą odpowiedzialności za poczynione ustalenia.

K_K01

K_K07

K_K03

S1A_K01,

S1A_K04,

S1A_K06,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Zagadnienia wprowadzające, źródła międzynarodowego prawa przewozowego. 1

2. Dokumentowanie umowy przewozu w poszczególnych konwencjach, porównanie. 1

3. Prawa i obowiązki stron na etapie wykonywania umowy przewozu. Rozporządzanie towarem, przeszkody w
przewozie i wydaniu towaru. 1

4. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie towarów, porównanie. 3

5. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody w towarze i opóźnienie. 1

6. Dochodzenie roszczeń, przedawnienie. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rola i funkcje dokumentów przewozowych, wypełnianie dokumentów przewozowych. 1

2. Analiza różnorodnych przypadków odpowiedzialności przewoźnika za przewóz towaru. 2

3. Gestia transportowa a legitymacja do dochodzenia roszczeń. Zagadnienia międzynarodowego postępowania
sądowego w sprawach transportowych. 1

4. Przewóz ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych w relacjach międzynarodowych. 2

5. Odpowiedzialność przewoźników za szkody na osobie i przewożonym bagażu przysługujące stronie umowy w
przewozie osób. 3



Metody kształcenia Wykład omawiający poszczególne zagadnienia. W ramach ćwiczeń praca z wykorzystaniem tekstów
międzynarodowych konwencji przewozowych.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,

* kolokwium 1,2,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń i wykładu w formie pisemnej, obejmujące tematyką wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej
literatury.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Górski W., Wesołowski K. (2009): Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks cywilny- Prawo przewozowe.
CMR

Godlewski J. (2007): Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem.
PISIL

Literatura uzupełniająca

Polkowska M., Szmajda I. (2004): Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego. LIBER

Ambrożuk D. (2011): Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek.
Wolters Kluwer

Strachowska R. (2010): Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz.. Wolters Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 28

Studiowanie literatury 24

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 22

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Międzynarodowy rynek usług transportowych
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI17_48

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Tomasz Kwarciński

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów ze specyfiką transportu międzynarodowego i rynku usług.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą transportu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe problemy transportu
międzynarodowego i rynku usług transportowych.

K_W01

K_W04

K_W02

K_W11

S1A_W01,

S1A_W04,

S1A_W01,
S1A_W02,

S1A_W08,

Umiejętności

2. Potrafi podejmować właściwe decyzje strategiczne na
szczeblu rządowym lub zarządczym (w przedsiębiorstwach i
instytucjach) przy wykorzystaniu wiedzy na temat
funkcjonowania rynku usług transportowych.

K_U01

K_U06

K_U02

S1A_U01,
S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U04,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

3. Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie transportu. K_K01

K_K08

S1A_K01,

S1A_K04,

4. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
dotyczące funkcjonowania międzynarodowego rynku usług
transportowych.

K_K03 S1A_K06,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Charakterystyka transportu międzynarodowego. 2

2. Rynek i jego element. 2

3. Struktura i funkcjonowanie rynku. 2

4. Organizacja transportu międzynarodowego. 2

5. Uwarunkowania funkcjonowania transportu międzynarodowego. 1

Metody kształcenia Wykład, prezentacja multimedialna.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Na ocenę składa się wynik kolokwium pisemnego, uwzględniając dodatkowo aktywność studenta na
zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.



Literatura podstawowa

Neider J. (2008): Transport międzynarodowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Szczepaniak T. (red.) (2002): Transport i spedycja w handlu międzynarodowym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 9

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 5

Studiowanie literatury 9

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



 

Nazwa przedmiotu: 

Modelowanie i sterowanie procesami logistycznymi 
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE) 

 

Kod przedmiotu: 

04.9VI48AI10_60 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki 

Nazwa kierunku: 

Logistyka 

Forma studiów: 

pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Logistyka w Biznesie, 

Rok / semestr: 

3 / 5, 6 

Status przedmiotu / modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

 
Forma zajęć: 

 

wykłady 
 

ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 

 
pracownia 

 

Wymiar zajęć: 36 12 12 12  

Koordynator 

przedmiotu / modułu: 

 

dr Joanna Drobiazgiewicz 

Prowadzący zajęcia:  

 
Cel przedmiotu / 

modułu: 

Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie założeń związanych z modelowaniem i sterowaniem 

procesów logistycznych przy szczególnym uwzględnieniu rozwiązywania praktycznych zadań związanych 

z metodami planowania działań logistycznych. 

 
Wymagania wstępne: 

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw logistyki, 

łańcuchów dostaw oraz podstawowych procesów logistycznych występujących w przedsiębiorstwie. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla programu 

Odniesienie do 

efektów dla obszaru 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza 

1. Identyfikuje i opisuje procesy zachodzące w obszarze 

logistyki oraz metody modelowania tych procesów. 

K_W04 

K_W02 

K_W09 

S1A_W04, 

S1A_W02, 

S1A_W03, 

2. Rozpoznaje i omawia narzędzia sterowania i modelowania 

procesów logistycznych. 

K_W11 

K_W09 

K_W13 

S1A_W01, 

S1A_W08, 

S1A_W06, 

S1A_W08, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umiejętności 

3. Student potrafi zastosować narzędzia i instrumenty 

modelowania opisywane w teorii na potrzeby przykładowego 

przedsiębiorstwa. 

K_U17 

K_U05 

K_U01 

S1A_U07, 

S1A_U06, 

S1A_U01, 

S1A_U03, 

S1A_U08, 

4. Analizuje i ocenia procesy logistyczne przykładowych 

przedsiębiorstw i potrafi zastosować narzędzia pomiaru i oceny 

procesów. 

K_U10 

K_U03 

K_U02 

S1A_U04, 

S1A_U08, 

S1A_U09, 

S1A_U02, 

 

Kompetencje społeczne 

5. Chętnie podejmuje się dyskusji związanej z możliwościami 

wprowadzenia nowych modeli procesów logistycznych w 

przedsiębiorstwie. 

K_K02 S1A_K04, 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: wykłady 

1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, podstawowe założenia. 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 

10. Projektowanie techniczno-technologiczne procesów. 2 

11. Ekonomiczno-organizacyjne projektowanie procesów. 2 

12. Opis, pomiar i ocena łańcuchów dostaw według modelu SCOR. 2 

13. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 2 

14. Mapowanie procesów logistycznych. 2 

15. Wykorzystanie metody ARIS do budowy referencyjnych modeli procesów logistycznych. 2 

16. Reengineering procesów logistycznych. 2 

17. Tworzenie architektury procesów logistycznych opartej na wiedzy – CKM (Customer Knowledge Management). 2 

18. Zarządzanie procesami logistycznymi w kontekście wdrażania systemów jakości. 2 

Forma zajęć: ćwiczenia 

1. Podejście procesowe w organizacji - istota, geneza, podstawowe założenia. 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. Pomiar i ocena procesów logistycznych. 2 

7. Opis, pomiar i ocena łańcuchów dostaw według modelu SCOR. 2 

8. Rola obsługi klienta w modelowaniu procesów logistycznych. 2 

9. Sposobów ewolucyjny i rewolucyjny udoskonalania procesów. 2 

10. Reengineering procesów logistycznych. 2 

11. Mapowanie procesów logistycznych. 2 

12. Modelowanie procesów logistycznych na przykładach. 2 

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne 

1. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie procesami logistycznymi. 2 

2. Wykorzystanie metody ARIS do budowy referencyjnych modeli procesów logistycznych. 4 

3. Funckjonalności systemów ARENA oraz ADONIS. 3 

4. Wykorzystanie oprogramowania Microsoft Visio w projektowaniu procesów. 3 

Forma zajęć: pracownia 

1. Zasady BHP stosowane w pracowni logistycznej. 1 

2. Modelowanie procesu magazynowego z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego. 4 

3. Wdrażanie modelu - organizacja pracy magazynu oraz wykorzystania zasobów. 5 

4. Zbieranie danych i ocena zaprojektowanego procesu. 2 

 
Metody kształcenia 

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w 

grupach. 

 

 

 
 

 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

* egzamin ustny 1,2,3,4,5, 

* projekt 1,2,3,4, 

* kolokwium 1,2,3,4, 

* sprawdzian 3, 4 



 

 

 

 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie przygotowania autorskiego projektu bronionego podczas 

egzaminu ustnego. 

 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium w formie pisemnej (pytania otwarte) z treści 

przedstawionych podczas zajęć. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas 

ćwiczeń. 

 

Zaliczenie laboratoriów komputerowych odbywa się na podstawie sprawdzianu umiejętności obsługi 

poznanego oprogramowania.  

 

Zaliczenie zajęć w pracowni magazynowej odbywa się na podstawie sprawdzianu umiejętności 

praktycznych oraz przygotowanego sprawozdania/projektu, 

 

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

Chaberek M. (red.) (2001): Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 

Nowosielski S. (red.) (2008): Procesy i projekty logistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Literatura uzupełniająca 

Bendkowski J., Kramarz M. (2006): Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. Część I. Wydawnictwo Politechniki 

Śląskiej 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 72 

Udział w konsultacjach 15 

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 

Przygotowanie się do zajęć 35 

Studiowanie literatury 25 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 40 

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 41 

Inne 20 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250 

Liczba punktów ECTS 10 

 



Nazwa przedmiotu:
Negocjacje i komunikacja w procesach logistycznych
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_81

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Izabela Ostrowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie studentów z zasadami negocjacji w procesach
logistycznych, sposobami komunikacji w procesach logistycznych, umiejętności pracy w grupach, stylami
i technikami negocjacji, zasadami mediacji, sposobami komunikacji w ujęciu praktycznym.

Wymagania wstępne: Podstawy marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student rozróżnia podstawowe zasady i style negocjacji. K_W02 S1A_W02,
S1A_W04,

2. Identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić pozycję
negocjacyjną partnera.

K_W08

K_W04

S1A_W03,
S1A_W05,

S1A_W04,
S1A_W11,

Umiejętności

3. Wykorzystuje techniki komunikacyjne (zachowania werbalne
i niewerbalne) by przekazać komunikat rozmówcy w celu
podjęcia prawidłowej decyzji logistycznej.

K_U04

K_U03

K_U13

S1A_U08,

S1A_U09,
S1A_U10,

S1A_U02,

4. Student potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w
trakcie negocjacji.

K_U19

K_U01

S1A_U07,
S1A_U08,

S1A_U03,

Kompetencje społeczne

5. Student jest przygotowany na odmienne zachowania
poszczególnych partnerów decyzyjnych w procesach
logistycznych.

K_K02

K_K04

S1A_K04,

S1A_K02,

6. Zamiast manipulacji student używa poznanych technik do
osiągnięcia mądrego rozwiązania, satysfakcjonującego obie
strony w maksymalnym stopniu.

K_K03

K_K06

S1A_K04,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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

4. Skuteczna komunikacja w procesach informacyjno-decyzyjnych. 2

5. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach. 2

6. Ubiór i postawa w procesach komunikacyjnych. 2

7. Savoir vivre. 2



8. Komunikacja międzynarodowa. 2

9. Negocjowanie kontraktów handlowych. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Podstawowe zasady negocjacji . 2

2. Rozbudowane techniki i taktyki negocjacyjne. 2

3. Efektywne słuchanie, czytanie i komunikowanie się . 2

4. Sztuka prezentacji prac . 2

5. Efektywna praca w łańcuchu operacji logistycznych. 1

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, casy, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* egzamin ustny 1,2,5,6,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny.
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze - pytania otwarte i zadania; aktywność studenta na
zajęciach. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w
pytaniach sytuacji.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rosa G. (2009): Komunikacja i negocacje w biznesie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Mruk H. (2004): Komunikowanie się w marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Literatura uzupełniająca

Fischer R., Ury W., Patton B. (1996): Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się. PWE

Jankowski W.B., Sankowski T.P. (1995): Jak negocjować. CIM

Lewandowska-Tarasiuk E. (1995): Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania

Nęcki Z. (2005): Negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Antykwa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 13

Studiowanie literatury 35

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 18

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Negocjacje
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_63

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Leszek Gracz

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem procesu dydaktycznego jest zaznajomienie studentów z zasadami negocjacji w procesach
logistycznych, sposobami komunikacji w procesach logistycznych, umiejętności pracy w grupach, stylami
i technikami negocjacji, zasadami mediacji, sposobami komunikacji w ujęciu praktycznym.

Wymagania wstępne: Podstawy marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student rozróżnia podstawowe zasady i style negocjacji. K_W02 S1A_W01,
S1A_W02,

2. Identyfikuje swoje słabości i atuty, potrafi określić pozycję
negocjacyjną partnera.

K_W04

K_W08

S1A_W04,
S1A_W11,

S1A_W03,
S1A_W05,

Umiejętności

3. Wykorzystuje techniki komunikacyjne (zachowania werbalne
i niewerbalne) by przekazać komunikat rozmówcy w celu
podjęcia prawidłowej decyzji logistycznej.

K_U04

K_U03

S1A_U08,
S1A_U10,

S1A_U10,

4. Student potrafi wybierać właściwą postawę wobec partnera w
trakcie negocjacji.

K_U01

K_U19

K_U13

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U04,
S1A_U06,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Student jest przygotowany na odmienne zachowania
poszczególnych partnerów decyzyjnych w procesach
logistycznych.

K_K04

K_K02

S1A_K02,

S1A_K04,

6. Zamiast manipulacji student używa poznanych technik do
osiągnięcia mądrego rozwiązania, satysfakcjonującego obie
strony w maksymalnym stopniu.

K_K03

K_K07

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Sposoby komunikacji w procesach logistycznych. 1

2. Negocjacje a mediacje. 1

3. Batna - best alternative to a negotiated agreement (najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia. 1

4. Skuteczna komunikacja w procesach informacyjno-decyzyjnych. 1

5. Dopasowanie, techniki wzbudzania sympatii, dominacja w negocjacjach. 1

6. Ubiór i postawa w procesach komunikacyjnych . 1

7. Savoir vivre. 1



8. Komunikacja międzynarodowa. 1

9. Negocjowanie kontraktów handlowych. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Podstawowe zasady negocjacji. 2

2. Rozbudowane techniki i taktyki negocjacyjne. 2

3. Efektywne słuchanie, czytanie i komunikowanie się. 2

4. Sztuka prezentacji prac. 2

5. Efektywna praca w łańcuchu operacji logistycznych. 1

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, case study, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin ustny 1,2,5,6,

* kolokwium 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny.
Zaliczenie ćwiczeń: jedno kolokwium w semestrze: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy
studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rosa G. (2009): Komunikacja i negocacje w biznesie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Mruk H. (2004): Komunikowanie się w marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Literatura uzupełniająca

Fischer R., Ury W., Patton B. (1996): Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się. PWE

Jankowski W.B., Sankowski T.P. (1995): Jak negocjować. CIM

Lewandowska-Tarasiuk E. (1995): Komunikowanie W Biznesie. Jak Skutecznie Rozmawiać O Interesach. Editions Spotkania

Nęcki Zbigniew ( 2005): Negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Antykwa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Obsługa klienta
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_83

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Izabela Ostrowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest prezentacja najważniejszych zagadnień dotyczących obsługi klienta, a także
ukazanie możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez odpowiedni poziom
obsługi klienta. Student nabędzie znajomość pojęć z zakresu obsługi klienta oraz metod tej obsługi.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z marketingu, logistyki, ekonomii i zarządzania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna podstawowe pojęcia z dziedziny obsługi klienta,
wymienia zasady obsługi klienta i techniki sprzedażowe;
tłumaczy znaczenie obsługi klienta we współczesnych
warunkach gospodarczych.

K_W01

K_W08

S1A_W01,

S1A_W03,

2. Opisuje zasady i skutki właściwej i niewłaściwej obsługi
klientów; charakteryzuje metody badania potrzeb klientów w
zakresie obsługi, potrafi ustalić standardy obsługi i
podstawowych mierników tej obsługi.

K_W02

K_W08

K_W09

S1A_W02,

S1A_W03,
S1A_W04,
S1A_W05,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Potrafi odnieść wiedzę z zakresu obsługi klienta do lepszego
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z klientami.

K_U05

K_U02

K_U03

S1A_U06,

S1A_U01,

S1A_U09,

4. Potrafi zaprojektować system obsługi klienta dla wskazanego
przykładowego przedsiębiorstwa.

K_U13

K_U19

K_U17

S1A_U02,

S1A_U06,
S1A_U07,
S1A_U08,

S1A_U07,

Kompetencje społeczne

5. Akceptuje konieczność i potrafi prowadzić dyskusję na temat
zasad budowania właściwych relacji z klientem.

K_K08

K_K01

S1A_K04,

S1A_K05,

6. Dba o podjęcie odpowiedzialności za wpływ działań
marketingowych firmy na otoczenie.

K_K07

K_K03

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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. 1

8. Nowe technologie służące obsłudze klienta. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

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. 1

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

8. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach. 1

Metody kształcenia
Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, studia
przypadków; analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, eksperyment myślowy, prezentacja
multimedialna.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,6,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie: 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.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Horovitz J. (2006): Strategia obsługi klienta. PWE

Lake N., Hickley K. (2005): Podręcznik obsługi klienta. Wydawnictwo Helion

Literatura uzupełniająca

Weinzeweig (2006): Przewodnik Zingermana po obsłudze klienta. Wydawnictwo Helion (One Press)

Johns T. (2002): Doskonała obsługa klienta. Dom wydawniczy Rebis

Goldman H.M. (2002): Jak zdobywać klientów. Studio Emka

Długosza J. (red.) (2005): Zarządzanie logistyczną obsługą klienta. Wyd. AE w Poznaniu

Christopher M., Peck H. (2005): Logistyka marketingowa. PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Obsługa logistyczna przedsiębiorstw
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_46

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Izabela Dembińska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami
dotyczącymi outsourcingu procesów logistycznych i logistycznej obsługi przedsiębiorstw. Przedstawienie
zasad i form logistycznej obsługi przedsiębiorstw na przykładach.

Wymagania wstępne: Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw logistyki. Student powinien umieć przeprowadzić krytyczną
oraz porównawczą analizę.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje pojęcia i wymienia oraz charakteryzuje
determinanty, identyfikuje i wyjaśnia problemy w obszarze
logistycznej obsługi przedsiębiorstw.

K_W01 S1A_W01,

2. Student opisuje formy współpracy logistycznej obsługi
przedsiębiorstw.

K_W04

K_W02

K_W08

S1A_W11,

S1A_W02,
S1A_W04,

S1A_W03,
S1A_W05,

Umiejętności

3. Student analizuje i dyskutuje na temat współczesnych
trendów w obszarze logistycznej obsługi przedsiębiorstw.

K_U01

K_U03

K_U19

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U09,
S1A_U10,

S1A_U06,
S1A_U08,

4. Student klasyfikuje i ocenia sytuacje oraz proponuje
rozwiązania problemów pojawiających się w obszarze
logistycznej obsługi klienta.

K_U02

K_U06

K_U17

K_U08

S1A_U01,

S1A_U04,

S1A_U07,
S1A_U10,

S1A_U10,

Kompetencje społeczne

5. Ma świadomość etycznego postępowania, podejmowania
odpowiedzialności i ustalania priorytetów podejmowanych
działań.

K_K03

K_K08

K_K06

K_K04

S1A_K04,
S1A_K06,

S1A_K04,
S1A_K07,

S1A_K03,

S1A_K02,

6. Student wykazuje się kreatywnością podczas pracy
zespołowej, pracuje samodzielne przygotowując projekty i
rozwiązując zadania.

K_K05 S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady



1. Pojęcie, formy, wady i zalety outsourcingu funkcji logistycznych. 1

2. Zasady i mechanizm outsourcingu. 2

3.  Logistyczna obsługa klienta. Kształtowanie jakości usług logistycznych. 1

4. Popyt i podaż usług logistycznych. Podmioty strony popytowej i podażowe. 1

5. Centra i parki logistyczne w logistycznej obsłudze przedsiębiorstw. 1

6. Kształtowanie ceny usług logistycznych. 1

7. Kształtowanie współpracy w ramach logistycznej obsługi przedsiębiorstw. Formy 3PL i 4PL . 1

8. Współczesne trendy w obszarze logistycznej obsługi przedsiębiorstw. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

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. 1

7. Analiza współpracy z 3PL i 4PL w przykładach. 1

8. Współczesne trendy w obszarze logistycznej obsługi przedsiębiorstw – analiza przypadków. 6

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,

* prezentacje 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin pisemny (test, test z pytaniami / zadaniami otwartymi, dłuższa wypowiedz pisemna,
rozwiązywanie problemu). Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu oraz zalecanej literatury
przedmiotu.
Ustalenie oceny zaliczeniowej z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie
semestru za przygotowaną prezentację oraz zaliczenie pisemne. Oceniana będzie również aktywność
studenta prezentowana podczas ćwiczeń.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Fechner I. (2004): Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka. ILiM

Ciesielski M. (red.) (2005): Rynek usług logistycznych. Difin

Jeszka A.M. (2005): Sektor usług logistycznych. Difin

Literatura uzupełniająca

Rydzkowski W. (red.) (2006): Usługi logistyczne. Biblioteka Logistyka

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 25

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 25

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Ocena projektów gospodarczych
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

Kod przedmiotu:
14.9VI48AI02_38

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra efektywności innowacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Piotr Niedzielski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Nabycie umiejętności oceny efektywności inwestycji o charakterze komercyjnym oraz użyteczności
publicznej w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną oraz kompetencje kreatywnej i odpowiedzialnej
współpracy.

Wymagania wstępne: Podstawy analizy finansowej oraz rachunkowości.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje pojęcia, rozumie specyfikę procesów
inwestycyjnych, klasyfikuje i zna metody analizy efektywności
inwestycji.

K_W01

K_W07

K_W05

S1A_W01,

S1A_W06,

S1A_W06,

Umiejętności

2. Student potrafi określić założenia oraz
oszacować/prognozować składowe rachunku opłacalności
inwestycji z uwzględnieniem specyfiki branży logistycznej.

K_U01

K_U16

K_U03

S1A_U03,

S1A_U08,

S1A_U09,

3. Student potrafi dobrać wskaźniki oceny względem rodzaju
projektu oraz je zinterpretować.

K_U05

K_U10

S1A_U06,

S1A_U04,
S1A_U08,

Kompetencje społeczne

4. Student pracuje w zespole, jest komunikatywny. K_K05

K_K04

S1A_K02,

S1A_K02,

5. Myśli kreatywnie, aczkolwiek zachowuje ostrożność w
podejmowanych decyzjach.

K_K01

K_K07

S1A_K01,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wstęp do teorii inwestycji rzeczowych w odniesieniu do branży logistycznej. 1

2. Cykl życia projektu, cash flow, ujęcie czasu w analizie przedsięwzięć logistycznych. 1

3. Znaczenie źródeł finansowania w analizie opłacalności inwestycji w logistyce. 1

4. Rachunek opłacalności inwestycji logistycznych (wskaźniki proste i złożone) . 2

5. Analiza projektów komercyjnych i niekomercyjnych w logistyce. 2

6. Analiza wrażliwości i ryzyka w branży logistycznej. 1

7. Specyfika oceny inwestycji dotowanych ze środków publicznych na rzecz rozwoju logistyki. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wstęp do teorii inwestycji – definicje, klasyfikacje, cykl życia projektu, dyskonto, finansowanie . 2



2. Inwestycja w prognozach sprawozdań finansowych inwestora w branży logistycznej. 4

3. Rachunek opłacalności inwestycji logistycznych (wskaźniki proste i złożone) . 4

4. Analiza projektów komercyjnych i niekomercyjnych w logistyce. 3

5. Analiza wrażliwości i ryzyka w branży logistycznej. 3

6. Specyfika oceny inwestycji dotowanych ze środków publicznych na rzecz rozwoju logistyki. 2

Metody kształcenia

Wykład:
Prezentacje multimedialne

Ćwiczenia:
Prezentacje multimedialne; ujęcie teoretyczne i praktyczne
Dyskusja - rozwiązywanie zagadnień problemowych
Praca zespołowa - branżowe studia przypadków (prezentacja wyników przeprowadzonych analiz)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* projekt 1,2,3,4,5,

* kolokwium 1,2,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Ćwiczenia:
Projekt grupowy (elementy branżowych studiów przypadku)
Kolokwium w postaci testu (10 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru).

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Rogowski W. (2008): Rachunek efektywności inwestycji. Oficyna a Wolters Kluwer bussiness

Sierpińska M, Jachna T. (2004): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Jakubczyc J. (2008): Metody oceny projektu gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN

Niedzielski P., Markiewicz J., Norek T., Rzempała J., Skweres-Kuchta M. (2009): Jak oceniać inwestycje. WNUS

Przewodniki po funduszach europejskich.

Wrzosek S. (red.) (2008): Ocena efektywności inwestycji. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 5

Przygotowanie się do zajęć 5

Studiowanie literatury 3

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Ochrona własności intelektualnej
(PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE)

Kod przedmiotu:
10.0VI48AI15_31

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra prawa gospodarczego i ubezpieczeń

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Sławomir Tomczyk

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w
szczególności utworów oraz przedmiotów własności przemysłowej.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza 1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_W03 S1A_W10,

Umiejętności

2. Student potrafi interpretować teksty prawne. K_U12 S1A_U06,

3. Potrafi dokonać klasyfikacji czynności prawnych i ustalić
zakres przepisów mających zastosowanie (wskazać źródło
prawa).

K_U02

K_U05

S1A_U02,

S1A_U07,

Kompetencje społeczne
4. Poznając intensywny proces licznych zmian legislacyjnych
dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy prawniczej.

K_K01

K_K03

S1A_K01,

S1A_K06,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Charakterystyka źródeł prawa własności intelektualnej. 1

2. Definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej . 2

3. Warunki uzyskania ochrony prawnej. 1

4. Charakterystyka monopoli eksploatacyjnych poszczególnych przedmiotów ochrony. 2

5. Obrót prawny. 2

6. Roszczenia ochronne. 1

Metody kształcenia Prezentacja mutlimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusją.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na ocenę; test jednokrotnego wyboru.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Barta J., Markiewicz R. (2010): Prawo autorskie.

Nowińska E., Promińska U., du Vall M. (2011): Prawo własności przemysłowej.

Literatura uzupełniająca

Ferenc-Szydełko E. (red.) (2011): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz.



Kostański P. (red.) (2010): Prawo własności przemysłowej. Komentarz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 9

Udział w konsultacjach 6

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1



 

Nazwa przedmiotu: 

Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach logistycznych 
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE) 

 

Kod przedmiotu: 

04.9VI48AI10_71 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki 

Nazwa kierunku: 

Logistyka 

 

Forma studiów: 

pierwszego stopnia, niestacjonarne 

 

Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Projektowanie i Eksploatacja 

Systemów Magazynowych, 

Rok / semestr: 

3 / 5 

Status przedmiotu / modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia pracownia   

Wymiar zajęć: 12 12 6   

Koordynator 

przedmiotu / modułu: 

 

dr Blanka Tundys 

Prowadzący zajęcia:  

 
Cel przedmiotu / 

modułu: 

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 wstępne: 

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki 

magazynowej, podstaw logistyki. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla programu 

Odniesienie do 

efektów dla obszaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiedza 

1. Student zna podstawowe pojęcia wynikające z treści 

przedmiotu (opakowanie, jednostka ładunkowa). 

K_W01 

K_W08 

S1A_W01, 

S1A_W04, 

2. Zna zadania i wymienia funkcje opakowań i jednostek 

ładunkowych, ich znaczenie w systemach logistycznych. 

K_W04 

K_W10 

K_W03 

S1A_W11, 

S1A_W06, 

S1A_W10, 

3. Klasyfikuje opakowania, wymienia wymagania w zakresie 

znakowania opakowań jednostkowych i transportowych. 

K_W01 

K_W10 

S1A_W01, 

S1A_W06, 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności 

4. Analizuje i opisuje metody oraz zasady formowania i 

zabezpieczania jednostek ładunkowych. 

K_U01 

K_U19 

K_U11 

S1A_U01, 

 
S1A_U06, 

S1A_U08, 

 

S1A_U03, 

5. Projektuje opakowanie zgodnie z poznanymi wymogami. K_U05 

K_U06 

K_U13 

S1A_U06, 

S1A_U04, 

S1A_U02, 

 

 

 
Kompetencje społeczne 

6. Wykazuje się kreatywnością podczas pracy zespołowej, a 

także pracuje samodzielnie przygotowując dokumenty i 

rozwiązując zadania. 

K_K05 

K_K02 

K_K04 

S1A_K02, 

S1A_K07, 

S1A_K02, 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: wykłady 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki opakowaniami. Klasyfikacja i funkcje opakowań. 1 

2. System wymiarowy opakowań. 2 

3. Projektowanie opakowań w ujęciu logistycznym. 2 



 

4. Podstawowe wymagania w zakresie znakowania opakowań jednostkowych i transportowych. 2 

5. Determinanty jakości opakowań. 1 

6. Uwarunkowania stosowania opakowań wielokrotnego użytku. 1 

7. Jednostki ładunkowe. 3 

Forma zajęć: ćwiczenia 

1. Opakowania – rodzaje, funkcje. Projektowanie opakowań.  2 

2. Opakowania a bezpieczeństwo produktów w łańcuchach dostaw.  1 

3. Racjonalizacja użytkowania opakowań i poużytkowych odpadów opakowaniowych. Ekologia a opakowania. 3 

4. Charakterystyka logistycznych jednostek ładunkowych. 2 

5. Technologie przewozu i przeładunku logistycznych jednostek ładunkowych. 2 

6.  Obieg jednostek ładunkowych w łańcuchach dostaw. 
 

2 

Forma zajęć: pracownia 

1. Definicje i funkcje opakowania. 1 

2. Rodzaje opakowań i pomocnicze środki opakowaniowe. Właściwości fizyczne, mechaniczne i użytkowe opakowań. 1 

3. Projektowanie opakowań z punktu widzenia logistyki. Obieg opakowań w łańcuchu dostaw. 1 

4. Paletowe jednostki ładunkowe - rodzaje, właściwości fizyczne, mechaniczne i użytkowe. 1 

5. Znakowanie opakowań oraz jednostek ładunkowych - przegląd możliwości. 1 

6. Obieg jednostek ładunkowych. Współzależność wymiarowa palet, środków transportowych i powierzchni 
magazynowej. 

 

1 

 
Metody kształcenia 

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w 

grupach. 

 

 

 
 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

* sprawdzian 1,2,3,4,5, 

* egzamin pisemny 1,2,3,4, 

* projekt 3,4,5,6, 

* kolokwium 1,2,3,4, 

 

 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru/ zadaniami otwartymi bądź 

dłuższej wypowiedzi pisemnej. Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej 

literatury przedmiotu. 

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium pisemnego z treści przedstawionej na zajęciach. 

Zaliczenie zajęć w pracowni odbywa się na podstawie sprawdzianu praktycznego oraz przygotowanego 

sprawozdania z zakresu zajęć. 

 
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G. (2001): Opakowania w systemach logistycznych. ILiM 

Literatura uzupełniająca 

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.) (2009): Logistyka. Biblioteka Logistyka 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 24 

Udział w konsultacjach 10 

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 13 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15 

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 16 



Inne 5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 



Nazwa przedmiotu:
Planowanie i zarządzanie marketingowe firmą logistyczną
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_85

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Anna Szwajlik

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania i planowania marketingowego w przedsiębiorstwie
i poznanie specyfiki przedsiębiorstw logistycznych, ukazanie sposobów doboru narzędzi marketingowych
dostosowanych do określonych warunków otoczenia rynkowego.

Wymagania wstępne: Wiedza z podstaw marketingu i mikroekonomii (przede wszystkim znajomość pojęć: rynek, mechanizm
rynkowy, podstawowe prawa rynku).

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Wymienia procesy zarządzania marketingowego w
przedsiębiorstwie logistycznym.

K_W02

K_W01

K_W04

S1A_W01,

S1A_W01,

S1A_W04,

2. Zna sposoby planowania i organizowania działań
marketingowych w przedsiębiorstwie.

K_W08

K_W09

S1A_W03,
S1A_W05,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Planuje i organizuje działań marketingowe w przykładowych
przedsiębiorstwach.

K_U06

K_U09

S1A_U04,

S1A_U02,
S1A_U03,

4. Dobiera i planuje narzędzia marketingowe w odniesieniu do
określonego otoczenia rynkowego i czasu realizowanych
działań.

K_U05

K_U04

K_U13

S1A_U07,

S1A_U08,
S1A_U10,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Jest zorientowany na zgłębianie problemu marketingowego w
celu poszukiwania jak najlepszych rozwiązań.

K_K01

K_K03

S1A_K01,

S1A_K04,

6. Uczy się odpowiedzialności za przedstawiane rozwiązania i
propozycje działań marketingowych.

K_K07

K_K04

S1A_K04,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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 .
Omówienie i prezentacja wizji, misji i celów działania przedsiębiorstwa logistycznego. 1

6. Sposoby konstruowania budżetu marketingowego oraz oceny skuteczności i efektywności działań marketingowych. 1

7. Identyfikacja i charakterystyka narzędzi marketingowych wykorzystywanych do planowania marketingowego.
Miejsce i funkcje produktu w planie marketingowym. Wprowadzanie nowego produktu na rynek. 1

8. Dystrybucja jako istotny element działań marketingowych. Rodzaje kanałów, miejsce i funkcje pośredników,
nowoczesne formy handlu. Powiązania z logistyką. 1

9. Struktura i charakterystyka narzędzi komunikacji marketingowej. Współczesne formy komunikacji marketingowej
i ich znaczenie. Istota oraz sposoby kształtowania cen w przedsiębiorstwie. Znaczenie polityki cenowej. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

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.

2

2. Omówienie przykładów oraz próba weryfikacji wizji i misji oraz celów przedsiębiorstw na przykładach. 2

3. Przeprowadzenie analizy marketingowej na przykładach ze szczególnym uwzględnieniem analizy konkurencji,
nabywców oraz narzędzi marketingu MIX. Wnioskowanie na podstawie przeprowadzonych analiz. 2

4. Identyfikacja podstawowych elementów struktury strategii marketingowej z położeniem nacisku na sposoby i
metody kształtowania. Dobór właściwych narządzi marketingowych z uwzględnieniem przyjętych założeń
strategicznych.

2

5. Określenie i wybór sposobów budżetowania. 2

6. Sposoby tworzenia harmonogramów działań marketingowych oraz zasady wdrażania planu marketingowego. 2

7. Wskazanie i wybór narzędzi kontroli i pomiaru skuteczności realizowanych działań marketingowych. 2

8. Kolokwia sprawdzające wiedzę pozyskaną podczas pracy własnej i uczestnictwa w zajęciach. 2

9. Realizacja Case Study – analiza przypadków związanych z zarządzaniem i planowaniem marketingowym. Praca w
grupach, której celem jest praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy. 2

Metody kształcenia Wykłady z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperymenty
myślowe, prezentacje.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* prezentacje 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 1,2,3,4,

* egzamin pisemny 1,2,

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 oraz prezentacja w grupie
case study &#8211; ocena praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej na zajęciach.
Egzamin: forma pisemna, pytania otwarte sprawdzające wiedzę przyswojoną podczas nauki do
przedmiotu i na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rosa G., Smalec A. (2005): Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wybrane problemy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego

Wojciechowski T. (2011): Marketigowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Difin

Literatura uzupełniająca

Hanna N., Dodge M.R. (1997): Kształtowanie cen. PWE

Wiktor J.W. (2001): Promocja. PWN

Sojkin B. (red.) (2003): Zarządzanie produktem. PWE

Mazur J. (red.) (2002): Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. DIFIN

Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J. (2001): Strategiczne planowanie marketingowe. PWE

Wrzosek W. (2001): Strategie marketingowe. SGH w Warszawie

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27



Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 18

Studiowanie literatury 12

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 18

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 18

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Planowanie, organizacja i zarządzanie centrami logistycznymi
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_74

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Projektowanie i Eksploatacja
Systemów Magazynowych,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Mariusz Jedliński

Prowadzący zajęcia: według przydziału czynności

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami centrów logistycznych, metodami ich
lokalizacji i budowy oraz organizacji pracy.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących logistyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna metody inicjacji centrów logistycznych, ich funkcje i
rodzaje.

K_W02

K_W01

S1A_W02,

S1A_W01,

2. Charakteryzuje sposoby organizacji pracy oraz zarządzania
centrum logistycznym.

K_W11

K_W02

S1A_W08,
S1A_W09,

S1A_W02,

Umiejętności

3. Wykorzystuje posiadaną wiedzę do optymalizacji procesów
zachodzących w centrum logistycznym.

K_U01

K_U02

K_U06

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U04,

4. Potrafi przygotować prezentację multimedialną dotyczącą
metod funkcjonowania centrum logistycznego.

K_U03

K_U10

K_U08

S1A_U10,

S1A_U04,

S1A_U10,

Kompetencje społeczne
5. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
podejmuje wyzwania zawodowe, działa profesjonalnie,
odpowiedzialnie, wie na czym polega praca logistyka.

K_K05

K_K04

S1A_K02,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota centrów logistycznych. Klasyfikacja centrów. 2

2. Rola, zadania oraz funkcje centrum logistycznego. 1

3. Modele inicjacji centrów logistycznych. 1

4. Planowanie lokalizacji centrum. 1

5. Problemy towarzyszące budowie centrów logistycznych. 1

6. Finansowanie budowy centrum. Partnerstwo publiczno-prywatne. 1

7. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów logistycznych. 1

8. Wyposażenie infrastrukturalne centrów logistycznych. 1



9. Organizacja pracy centrum w podziale na funkcje logistyczne, pomocnicze oraz dodatkowe. 1

10. Programowanie oraz kontrola wydajności funkcjonowania. 1

11. Koszty funkcjonowania centrum logistycznego. 1

12. Zarządzanie centrum logistycznym. Kierowanie zespołem pracowniczym. 2

13. Optymalizacja procesów zachodzących w centrum. 2

14. Centra logistyczne w Polsce i na świecie. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Istota centrów logistycznych. Rola zadania oraz funkcje centrum. 1

2. Modele inicjacji centrów logistycznych – przykłady. 1

3. Metody lokalizacji centrów logistycznych - zadania. 1

4. Możliwości finansowania budowy centrum. 1

5. Tworzenie oraz zarządzanie projektem inwestycyjnym. 1

6. Wyposażenie centrum logistycznego. 1

7. Organizacja pracy centrum. 1

8. Budżetowanie kosztów funkcjonowania. 2

9. Ocena wydajności działania centrum logistycznego. 2

10. Centrum logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw. 2

11. Centra logistyczne w Polsce – analiza. 1

12. Przykłady tworzenia oraz organizacji pracy centrów logistycznych – prezentacje studentów. 4

Metody kształcenia Wykład informacyjny i problemowy, prezentacja multimedialna, praca w grupach, zadania, case study,
dyskusja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,3,3,

* egzamin pisemny 1,2,3,

* prezentacje 4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego z wiedzy przedstawionej na wykładzie
oraz zalecanej literatury podstawowej.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego z treści przedstawionych na
ćwiczeniach, a także przygotowanej prezentacji.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Fechner I. (2004): Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM

Skowron-Grabowska B. (2010): Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. PWE

Literatura uzupełniająca

Ficoń K. (2009): Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna. BEL STUDIO

Mindur M. (2007): Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki. Wydawnictwo ITE - PIB

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 12

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Podstawy badań marketingowych
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_78

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Joanna Hołub-Iwan

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: podstawy marketingu

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna proces badania marketingowego. K_W08

K_W02

K_W05

S1A_W04,

S1A_W04,

S1A_W06,

2. Zna podstawowe pojęcie z zakresu badań marketingowych i
społecznych, charakteryzuje metody i techniki doboru badań.

K_W01

K_W08

S1A_W01,

S1A_W03,

Umiejętności

3. Projektuje metody doboru próby do badań. K_U05 S1A_U06,

4. Projektuje proces badawczy, analizuje wyniki badań dążąc do
identyfikacji i rozwiązania problemów badawczych.

K_U01

K_U02

K_U13

K_U08

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U02,

S1A_U09,

Kompetencje społeczne

5. W zespole wykonuje projekt badawczy. K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

6. Jest wrażliwy na identyfikowanie potencjalnych problemów
badawczych w przedsiębiorstwie.

K_K07

K_K02

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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 2

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 2

5. Metody badań marketingowych – ankieta 2

6. Metody badań marketingowych – wywiady . Wywiad grupowy 2

7. Metody badań marketingowych – obserwacja i eksperyment i metody projekcyjne 2

8. Błędy i problemy realizacji badań marketingowych 2

9. Metody analizy danych marketingowych 2

10. Organizacja badań w przedsiębiorstwie; wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2

Forma zajęć: ćwiczenia

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. 1

4. Praktyczne ćwiczenia z doboru próby do badań na konkretnych przykładach. 2

5. Projektowanie kwestionariusza ankiety dla wybranego problemu badawczego. 2

6. Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1-6 1

7. Projektowanie scenariusza badania fokusowego dla wybranego przykładu 2

8. Praktyczne ćwiczenia z redukcji i analizy danych. 2

9. Prezentacja wyników badania własnego studentów. 2

10. Pisemne kolokwium (II) z zagadnień prezentowanych na zajęciach 8-13 2

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6,

* projekt 3,4,5,6,

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 opracowanie przez studenta projektu badawczego według
wskazówek nauczyciela.
Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Krótkie pytania otwarte oraz test
wyboru.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Kaczmarczyk S. (2003): Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Mazurek-Łopacińska K. (red.) (2005): Badania marketingowe. Teoria i praktyka.. Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Perenc J. (red.) (2001 ): Badania marketingowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 4

Studiowanie literatury 13

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20



Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Podstawy ekonomii
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
14.3VI48AI03_2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra ekonomii

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 30 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Agnieszka Bretyn

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne:
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 Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne,
wyjaśnia związki i zależności występujące między nimi.

K_W07

K_W01

K_W02

S1A_W03,
S1A_W06,

S1A_W01,

S1A_W01,
S1A_W02,

Umiejętności

2. Student tłumaczy mechanizm rynkowy, interpretuje
zachowania rynkowe konsumenta i producenta.

K_U20

K_U01

K_U03

S1A_U02,
S1A_U05,

S1A_U03,

S1A_U09,

3. Student ocenia wpływ poszczególnych zjawisk i procesów
ekonomicznych na decyzje podmiotów rynkowych.

K_U16

K_U02

K_U09

K_U10

S1A_U08,

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U02,
S1A_U03,

S1A_U04,
S1A_U08,

Kompetencje społeczne

4. Student ma podstawy do prowadzenia przyszłej własnej
działalności gospodarczej, zachowuje się etycznie i
profesjonalnie.

K_K03

K_K04

S1A_K04,

S1A_K02,

5. Student umie odczytywać informacje ekonomiczne płynące z
różnych źródeł informacji i wyciąga na ich podstawie wnioski.

K_K07

K_K01

S1A_K04,

S1A_K01,
S1A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Podstawowe pojęcia ekonomii. 3

2. Współczesne teorie ekonomiczne. 3



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

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne. 1

2. Elementy rynku i mechanizm rynkowy. 1

3. Czynniki determinujące popyt i podaż oraz analiza ich wpływu na popyt i podaż. 1

4. Badanie elastyczności popytu i podaży. 2

5. Zachowanie konsumenta na rynku (racjonalność, użyteczność, równowaga konsumenta). 2

6. Przedsiębiorstwo na rynku (funkcja produkcji, koszty, przychód, zysk). 2

7. Struktury rynkowe (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol – pojęcie, cechy,
przykłady, równowaga przedsiębiorstwa w poszczególnych strukturach w krótkim i długim okresie). 2

8. Rynek ziemi, pracy i kapitału. 2

9. Podstawowe agregaty makroekonomiczne: PKB, inflacja, bezrobocie, deficyt, dług publiczny, itd. 2

Metody kształcenia Wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w
grupach, dyskusja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne: 2 kolokwia; ocena uwzględniająca aktywności studenta na ćwiczeniach. Egzamin
pisemny na koniec semestru.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Begg D., Fischer S., Dornbusch R, (2008): Ekonomia. Cz. 1 i 2.. PWE

Czarny B. (2011): Podstawy ekonomii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Milewsk R., Kwiatkowski E. (red.) (2005): Podstawy ekonomii. PWN

Literatura uzupełniająca

Grzywacz W. (2002): Podstawy makroekonomii. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2006): Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania. PWN

Ekonomista, Gospodarka Narodowa, roczniki statystyczne, dzienniki, Internet, portale tematyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 45

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2



Przygotowanie się do zajęć 23

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 30

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Podstawy finansów przedsiębiorstwa
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
04.3VI48AI06_8

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra finansów przedsiębiorstwa

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką finansowania przedsiębiorstw. Prezentacja
podstawowych pojęć i problemów gospodarki finansowej w przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz posiadać
wiedzę z podstaw finansów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny finansów
przedsiębiorstwa.

K_W08 S1A_W03,
S1A_W04,

2. Student rozróżnia instrumenty finansowania działalności
przedsiębiorstw.

K_W07

K_W04

S1A_W06,

S1A_W11,

Umiejętności

3. Student rozumie działanie instrumentów finansowania,
służących do zarządzania poszczególnymi składnikami majątku.

K_U05

K_U14

S1A_U07,

S1A_U02,

4. Student proponuje i weryfikuje skuteczność instrumentów
finansowania.

K_U14

K_U08

K_U20

K_U10

S1A_U02,

S1A_U09,
S1A_U10,

S1A_U02,

S1A_U08,

Kompetencje społeczne

5. Student akceptuje i rozumie znaczenie decyzji finansowych w
przedsiębiorstwie i jest zorientowany w mechanizmach
funkcjonowania systemu finansowego w przedsiębiorstwie.

K_K02

K_K03

S1A_K04,

S1A_K04,

6. Student potrafi podjąć dyskusję dotyczącą kwestii
podstawowych zagadnień gospodarki finansowej
przedsiębiorstwa.

K_K08 S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie. 2

2. Długookresowe i krótkookresowe instrumenty finansowania przedsiębiorstwa. 2

3. Podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego. 1

4. Ryzyko i dochód w decyzjach finansowych w przedsiębiorstwie. 1

5. Koszt kapitału obcego i własnego i modele wyceny aktywów kapitałowych. 1

6. Strategie finansowania majątku w przedsiębiorstwie. 1

7. Struktura kapitału a wartość firmy. 1

Forma zajęć: ćwiczenia



1. Kapitał własny i obcy jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa. 2

2. instrumenty krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. 2

3. Instrumenty długoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. 2

4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa. 2

5. Struktura kapitałowo- majątkowa przedsiębiorstwa. 2

6. Strategie finansowania przedsiębiorstw. 2

Metody kształcenia Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w grupach,
rozwiązywania zadań i analiza przykładów.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* prezentacje 3,4,5,6,

* projekt 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy pisemnej i kolokwiów. Zaliczenie obejmuje wiedzę z ćwiczeń,
wykładów oraz zalecanej literatury.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Bielawska A. (red.) (2009): Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Beck

Bielawska A. (2001): Podstawy finansów przedsiębiorstw. Wyd. ZSB

Skowronek – Mielczarek A. (2007): Małe i średnie przedsiębiorstwa Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H.Beck

Literatura uzupełniająca

Dębski W. (2005): Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 21

Udział w konsultacjach 5

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 25

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 14

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Podstawy marketingu
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_7

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Joanna Hołub-Iwan

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu i
potrafi przedstawić proces marketingu w przedsiębiorstwie.

K_W01

K_W08

K_W09

K_W02

S1A_W01,

S1A_W04,
S1A_W05,

S1A_W06,

S1A_W02,
S1A_W04,

Umiejętności

2. Student potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty
marketingowe dla wskazanego przykładowego
przedsiębiorstwa.

K_U13

K_U05

S1A_U02,

S1A_U07,

3. Identyfikuje segmenty na wybranym rynku i dostosowuje do
nich rozwiązania marketingowe.

K_U19

K_U04

S1A_U04,
S1A_U06,
S1A_U07,

S1A_U08,

4. Bada i ocenia marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa. K_U16

K_U01

S1A_U08,

S1A_U01,
S1A_U03,

Kompetencje społeczne

5. Uświadamia konieczność stosowania praktycznego
marketingu w firmach, potrafi pracować w grupie, jest
odpowiedzialny, i profesjonalny w swoich działaniach.

K_K04

K_K07

S1A_K02,

S1A_K04,

6. Organizuje zespoły badawcze do rozpoznania popytu na
dobra (usługi).

K_K06

K_K05

S1A_K03,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota marketing. 1

2. Istota rynku z marketingowego punktu widzenia, istota konkurencji, przewaga konkurencyjna. 2

3. Otoczenie marketingowe, czynniki otoczenia, trendy w otoczeniu. 1

4. Segmentacja rynku i określanie rynku docelowego. 1



5. Analiza zachowań nabywczych. 3

6. System informacji marketingowej. Podstawowe metody i techniki badań marketingowych. 1

7. Polityka produktu. 2

8. Nowy produkt na rynku. 1

9. Polityka cenowa na rynku. 1

10. Dystrybucji produktu i jej uwarunkowania. 1

11. Promocja i jej uwarunkowania. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rozpoznawanie i ocena stosowanych instrumentów marketingowych na wybranych przykładach. Dobór
instrumentów marketingowych. Rozpoznawanie orientacji działania przedsiębiorstw na wybranych przykładach. 1

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.

1

3. Procedury segmentacji rynku. Dokonanie segmentacji. Identyfikacja segmentów odpowiednich dla
przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia. Dostosowanie działań do wybranych segmentów. 2

4. Mapa percepcji oraz profil semantyczny jako narzędzia ułatwiające pozycjonowanie oferty na rynku. Rodzaje
pozycjonowania. 1

5. Rozpoznawanie i przewidywanie zachowań rynkowych konsumentów indywidualnych; określanie głównych
czynników wpływających na decyzję nabywczą w konkretnych sytuacjach. 1

6. Rynek dóbr instytucjonalnych – analiza wiedzy, porównanie podmiotów rynku dóbr instytucjonalnych. 1

7. Badania marketingowe – porównania metod i rodzajów. Dobór metody badawczej w zależności od problemu
badawczego i sytuacji badacza – praca na wybranych przykładach, opracowywania narzędzia badawczego. 1

8. Produkt i analiza struktury warstwowej produktu. Kształtowanie asortymentu produktów. 1

9. Atrybuty produktu. Znaczenie marki; rodzaje marek, elementy kreacji marki, casy study. 1

10. Rozpozawanie faz w cyklu życia produktu i charakterystycznych zjawisk w każdej z nich na wybranych
przykładach. 1

11. Analiza ceny jako instrumentu marketingowego. 1

12. Projektowanie kanałów dystrybucji na wybranych przykładach. Analiza działań merchandisingu. 1

13. Komunikacja formalna – analiza przekazu, efektywności i skuteczności wybranych mediów. Komunikacja
nieformalna – sposoby docierania z ofertą do odbiorcy docelowego. Niekonwencjonalne i nowoczesne formy
promocji, Zastosowanie działań promocyjnych na przykładzie.

2

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, eksperyment
myślowy, prezentacja, prace na platformie moodle.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 3,4,5,6,

* egzamin pisemny 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne na ćwiczeniach (jedno kolokwium w semestrze) i egzamin - pytania otwarte i zadania.
Prace na zajęciach sprawdzająca umiejętności pracy w grupie, kreatywność i samodzielność.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Perenc J. (red.) (2008): Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego

Rosa G. (red.) (2011): Marketing. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo C.H. Beck

Literatura uzupełniająca

Kotler Ph. (2006): Marketing. XII edycja. Rebis

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2006): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE

Dembińska – Cyran I., Hołub- Iwan J., Perenc J. (2004): Zarządzanie Relacjami z klientem. Difin

Czasopisma „Marketing i rynek”, „Marketing w praktyce” „Brief”.

strony internetowe: marketing-news.pl.



NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 33

Studiowanie literatury 25

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 30

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

Kod przedmiotu:
04.3VI48AI05_32

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra ekonomiki przedsiębiorstw

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Anna Surmacz

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: Wiedza ogólna z zakresu znajomości podstawowych elementów mikro- i makroekonomii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student nazywa podstawowe pojęcia z zakresu
funkcjonowania przedsiębiorstwa (pojęcie, zasady, cele,
atrybuty) oraz identyfikuje podstawowe formy funkcjonowania
przedsiębiorstw.

K_W01 S1A_W01,

2. Student wyjaśnia na czym polega efektywne funkcjonowanie
przedsiębiorstwa.

K_W02

K_W04

S1A_W04,

S1A_W04,

Umiejętności

3. Student rozwiązuje zadania z zakresu problemów
decyzyjnych związanych z efektywnym funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa.

K_U01

K_U20

K_U08

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U02,
S1A_U05,

S1A_U09,

4. Student wyprowadza wnioski, a także proponuje rozwiązania
na rzecz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

K_U02

K_U10

K_U06

S1A_U02,

S1A_U08,

S1A_U04,

Kompetencje społeczne

5. Student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie nauki
o przedsiębiorstwie.

K_K01 S1A_K01,

6. Student jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów
dotyczących funkcjonowania organizacji.

K_K03

K_K08

S1A_K04,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie – istota, cele, zasady działania, typy, zasoby, otoczenie
przedsiębiorstwa. 2

2. Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. 2

3. Zmiany w przedsiębiorstwie. 2

4. Typologia przedsiębiorstw. 3

Forma zajęć: ćwiczenia



1. Gospodarowanie aktywami przedsiębiorstwa. 3

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 2

3. Nowe koncepcje zarządzania. 2

4. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 2

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, dyskusja, studia literatury zwartej i czasopiśmienniczej, analiza przypadków,
praca w grupach, gry symulacyjne.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* sprawdzian 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Ustalenie oceny z egzaminu na podstawie weryfikacji wiadomości przyswojonych dzięki nauce treści
przedstawionych na wykładach i ćwiczeniach (egzamin pisemny, pytania otwarte). Ustalenie oceny z
zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i
prace studenta, sprawdziany umiejętności w postaci "wejściówek" i "wyjściówek", a także całościowe
kolokwium w formie pisemnej, zawierającej pytania otwarte.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Engelhardt J. (red.) (2011): Ekonomika przedsiębiorstw,. CeDeWu

Engelhardt J. (red.) (2009): Współczesne przedsiębiorstwo. CeDeWu

Mark S., Białasiewicz M. (red.) (2010): Podstawy nauki o organizacji. PWE

Literatura uzupełniająca

Grudzewski W. M., Hejduk J.K., Sankowska A., WańtuchowiczM. (2010): Sustainbility w biznesie, czyli przedsiębiorstwo
przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext

Aluchna M. (red.) (2010): Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. SGH

Czasopisma ekonomiczne (np. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji)..

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 8

Studiowanie literatury 7

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Podstawy normalizacji jakości
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI04_20

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra ekonomiki i organizacji telekomunikacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu: Zapoznanie studentów z teorią i praktyką z zakresu zarządzania jakością oraz normalizacji jakości.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zarządzania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Charakteryzuje ogólne założeniami teoretycznej koncepcji
zarządzania jakością, w tym reguł filozofii TQM. Zna
rozwiązania stosowane w wybranych przedsiębiorstwach
krajowych i zagranicznych, zarówno produktowych, jak i
usługowych.

K_W13

K_W01

K_W12

S1A_W11,

S1A_W01,

S1A_W08,

2. Rozpoznaje podstawowe zasady audytów. K_W13

K_W02

S1A_W11,

S1A_W02,
S1A_W04,

Umiejętności

3. Wybiera sposób wykorzystania metod i technik zarządzania
jakością.

K_U11

K_U01

K_U05

S1A_U03,

S1A_U08,

S1A_U06,

Kompetencje społeczne

4. Akceptuje konieczność zwracania uwagi na jakość produktów
i usług oraz zagadnienia związane ze środowiskiem i bhp, i
zdaje sobie sprawę z konieczności certyfikacji systemów
zarządzania jakością, jest odpowiedzialny.

K_K08

K_K07

K_K03

S1A_K04,

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Teoretyczne podstawy zarządzania jakością. 3

2. Istota kosztów jakości, środowiskowych i bhp oraz ich redukcja. 2

3. Zarządzanie jakością, środowiskiem i bhp w przedsiębiorstwie (projektowanie i wprowadzanie systemu, ocena i
certyfikacja). 2

4. Instrumenty, narzędzia i techniki zarządzania jakością. 2

5. Normy dotyczące systemów zarządzania. 2

6. Proces opracowania i wdrożenia systemu zarządzania opartego na normach ISO. 2

7. Audity systemów zarządzania jakością. 2

Metody kształcenia Wykłady prowadzone przy pomocy prezentacji multimedialnych.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,



Forma i warunki
zaliczenia

Pisemne zaliczenie z zagadnień zaprezentowanych na zajęciach w formie testu oraz pytań otwartych.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Grudowski P. (2004): Jakość, środowisko, BHP w systemach zarządzania.. OPO-AJG

Literatura uzupełniająca

Hamrol A., Mantura W. (2004): Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka.. PWN

Kowalczyk J. (2005): Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość ISO 9001 - TQM. CeDeWu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 15

Udział w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Podstawy rachunkowości
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
04.3VI48AI16_11

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra rachunkowości i controllingu

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Ewa Rogowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu rachunkowości w
przedsiębiorstwie. Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu rachunkowości finansowej
oraz systemu rachunkowości zarządczej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, posiadanie ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz umiejętność interpretowania przepisów prawa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student wykazuje znajomość przepisów prawnych
regulujących rachunkowość przedsiębiorstw.

K_W07 S1A_W03,
S1A_W06,

2. Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu podstaw
rachunkowości. Zarządzanie logistyczne – podstawowe pojęcia,
metody i narzędzia zarządzania logistycznego.

K_W07 S1A_W03,
S1A_W06,

Umiejętności

3. Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze związane ze
zdarzeniami występującymi w przedsiębiorstwie.

K_U02

K_U14

K_U03

S1A_U01,

S1A_U02,

S1A_U09,

4. Sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat
przedsiębiorstw.

K_U02

K_U14

S1A_U01,

S1A_U02,

5. Analizuje przepisy prawa związane z rachunkowością
przedsiębiorstw.

K_U12

K_U02

S1A_U06,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

6. Student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i
odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w
ramach stosowanego systemu rachunkowości.

K_K01

K_K07

K_K04

K_K03

S1A_K01,

S1A_K04,

S1A_K02,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Funkcje, zasady systemu rachunkowości i jego podstawy prawne. 1

2. Aktywa i pasywa jednostek gospodarczych. 1

3. Bilans, w tym analiza pionowa i pozioma. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. 1

4. Zasady funkcjonowania kont księgowych i organizacja rachunkowości. 1

5. Zakres ksiąg rachunkowych. Pojęcie, rodzaje i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-
kalkulacyjnym. 1

6. Przychody w jednostkach gospodarczych. Operacje ekwiwalentne i wynikowe. 1



7. Wynik finansowy oraz jego rozliczenie. 1

8. Ewidencja środków pieniężnych i papierów wartościowych. Ewidencja majątku trwałego, materiałów i obrotu
produktami. 1

9. Sprawozdawczość finansowa. Analiza rachunku zysków i strat. Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku
kosztów. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Klasyfikacja aktywów i pasywów jednostek gospodarczych. 1

2. Sporządzanie bilansu. 1

3. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu. 1

4. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania. 1

5. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych. 1

6. Koszty i straty nadzwyczajne. Przychody i zyski nadzwyczajne. 1

7. Operacje ekwiwalentne. Operacje wynikowe. 1

8. Operacje wynikowe. 1

9. Ustalanie wyniku finansowego – wariant porównawczy. 1

10. Ustalanie wyniku finansowego – wariant kalkulacyjny. 1

11. Podział wyniku finansowego. 1

12. Sprawozdawczość finansowa. 1

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, analiza przypadków, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia są sprawdziany pisemne (kolokwia) obejmujące pytania testowe z jedną
prawidłową odpowiedzą oraz zadania sprawdzające umiejętności w zakresie ujmowania operacji
gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm..

Szczypa P. (red.) (2010): Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości. CeDeWu

Literatura uzupełniająca

Nowak E., (2010): Rachunkowość. Kurs podstawowy. PWE

Messner Z., Pfaff J. (2009): Rachunkowość finansowa. Część I (Podstawy rachunkowości). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Szczypa P. ( 2009): Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania. CeDeWu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 21

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 23

Studiowanie literatury 29

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Podstawy zarządzania
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
04.0VI48AI13_1

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra organizacji i zarządzania

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 1

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Anna Grabowska-Pieśla

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, omówienie różnych typów
organizacji, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw oraz istoty zarządzania nimi, a także
zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem,
motywowaniem i kontrolowaniem, metodami organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich
zastosowaniem w zarządzaniu.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje, wymienia i rozróżnia podstawowe pojęcia i
koncepcje z zakresu zarządzania.

K_W04

K_W09

K_W02

S1A_W11,

S1A_W01,
S1A_W06,

S1A_W02,
S1A_W04,

Umiejętności

2. Student ocenia, analizuje, porównuje oraz wyciąga wnioski z
omawianych studiów przypadków z zakresu zarządzania

K_U02

K_U18

K_U08

K_U10

K_U17

K_U01

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U03,

S1A_U09,

S1A_U04,

S1A_U07,

S1A_U08,

Kompetencje społeczne

3. Student pracuje w zespole, dyskutuje oraz prezentuje swoje
stanowisko dotyczące zagadnień z podstaw zarządzania, jest
odpowiedzialny w swoich zadaniach.

K_K02

K_K05

K_K04

S1A_K02,
S1A_K04,

S1A_K02,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Zarządzanie – istota i znaczenie. Funkcje zarządzania. 2

2. Organizacja i jej zasoby. 1

3. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. 1

4. Planowanie w organizacji. 2

5. Proces zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. 1

6. Funkcje organizowania. Struktury organizacyjne - rodzaje, funkcje, parametry, uwarunkowania i ewolucja. 1

7. Cechy menedżerów. Role i umiejętności kierownicze, style kierowania. 1

8. Motywowanie w organizacji. Teorie motywacji. Przywództwo. 1

9. Kulturowy kontekst zarządzania. 1

10. Istota kontroli, funkcje kontroli, rodzaje kontroli, etapy procesu kontrolowania. 1

11. Informacja (pojęcie, rodzaje), czynniki oceny informacji, elementy procesu komunikacji. 1

12. Proces decyzyjny, modele i narzędzia podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji. 1

13. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. 1

Metody kształcenia Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod wspomagających
aktywność w grupach, analiza tekstów z dyskusją, studia przypadków, opracowanie projektu.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,

* egzamin pisemny 1,2,

* projekt 2,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej z materiału obowiązującego na wykładach oraz zalecanej
literatury.
Zaliczenie z ćwiczeń w formie pisemnej z materiału obejmującego zagadnienia poruszane na ćwiczeniach
oraz zalecanej literatury. Przy wystawianiu oceny końcowej brane pod uwagę będą również: praca w
grupach, aktywność studenta na zajęciach oraz projekt grupowy.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Griffin R.W. (2007): Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwo Naukowe

Stoner J.A.F., Freeman R.E.,Gilbert D. (2001): Kierowanie. PWE

Bąkowski W. (2005): Podstawy Zarządzania. Wyd. Naukowe US

Literatura uzupełniająca

Czermiński A.,Czerska M.,Nogalski B.,Rutka R.,Apanowicz J. (2002): Zarządzanie organizacjami. Wydawnictwo TNOiK

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (2007): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2



Przygotowanie się do zajęć 25

Studiowanie literatury 25

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 11

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

Inne 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Polityka społeczno-gospodarcza
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

Kod przedmiotu:
14.9VI48AI14_37

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra polityki gospodarczej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: Student posiada: znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i prawa; umiejętność analizy i oceny
procesów gospodarczych; poczucie odpowiedzialności za decyzje.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki
społeczno-gospodarczej, rozpoznaje działania w zakresie
polityki społeczno-gospodarczej.

K_W07

K_W01

S1A_W03,

S1A_W01,

2. Student rozumie przyczyny zachowań podmiotów polityki
społeczno-gospodarczej, wymienia poszczególne polityki, ich
cele, instrumenty i metody.

K_W07 S1A_W03,
S1A_W06,

Umiejętności

3. Student potrafi przedstawić proces kreowania i wdrażania
polityki społeczno-gospodarczej oraz analizować zachowania
podmiotów tej polityki.

K_U20

K_U01

S1A_U02,
S1A_U05,

S1A_U03,
S1A_U08,

4. Student umie oceniać stosowane metody i strategie w
polityce społeczno-gospodarczej.

K_U16

K_U05

K_U03

S1A_U08,

S1A_U06,

S1A_U10,

Kompetencje społeczne

5. Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za wpływ
działań podmiotów polityki społeczno-gospodarczej na państwo
i region oraz świat.

K_K07 S1A_K04,

6. Student szanuje prawa obywatelskie i swobodę działalności
gospodarczej stawia ich dobro ponad realizację celów
indywidualnych.

K_K03 S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Podstawy polityki gospodarczej 1

2. Uwarunkowania polityki gospodarczej 1

3. Polityka budżetowa 1

4. Polityka pieniężna 1

5. Polityka konkurencji 1

6. Polityka strukturalna 1

7. Polityka regionalna 1



8. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 1

9. Polityka ochrony środowiska 1

10. Polityka innowacyjna 1

11. Polityka energetyczna 1

12. Polityka łączności 1

13. Polityka przemysłowa 2

14. Polityka transportowa 2

15. Polityka rolna 1

16. Pisemne kolokwium z zagadnień prezentowanych na zajęciach 1

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, praca w grupach, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium na koniec semestru w formie pisemnej; cztery lub pięć pytań opisowych;
czas pracy: 50 minut.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Czaplewski R. (red.) (2009): Polityka gospodarcza. WNUS

Winiarski B. (red.) (2008): Polityka gospodarcza. WN PWN

Ćwikliński H. (red.) (1999): Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura uzupełniająca

Hockuba Z. (1995): Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji. WN PWN

Dołęgowski T. (2000): Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie. SGH

Mączyńska E. (red.) (2001): Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Instytut Nauk
Ekonomicznych PAN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 23

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 35

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Polityka transportowa
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI17_41

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Tomasz Kwarciński

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach, celach i narzędziach polskiej, unijnej i europejskiej polityki
transportowej, podmiotach kreujących tę politykę transportową oraz zapoznanie z zasadami i formami
oddziaływania regulacyjnego państwa na funkcjonowanie rynku usług transportowych.

Wymagania wstępne:
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 Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Definiuje politykę transportową. K_W01 S1A_W01,

2. Wymienia oraz opisuje podstawowe elementy tworzące
morfologię polityki transportowej.

K_W04

K_W01

K_W11

S1A_W04,

S1A_W08,

S1A_W08,
S1A_W09,

Umiejętności

3. Klasyfikuje determinanty polityki transportowej oraz
wyprowadza wnioski w zakresie wpływu narzędzi polityki
transportowej na rozwój transportu.

K_U01

K_U18

K_U16

K_U05

K_U02

S1A_U01,

S1A_U03,

S1A_U08,

S1A_U07,

S1A_U02,

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

K_U01

K_U20

K_U16

K_U02

S1A_U01,

S1A_U05,

S1A_U08,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne

5. Dyskutuje nad rolą polityki transportowej we współczesnej
cywilizacji, rolą państwa w kształtowaniu równowagi na rynku
usług transportowych, celowością i skutecznością
wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie
transportu, stosowanych w tym zakresie metod oraz narzędzi.

K_K01

K_K08

K_K02

S1A_K05,

S1A_K04,

S1A_K02,

6. Potrafi współpracować w zespole tworząc projekt z zakresu
polityki transportowej.

K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady



1. Metodologia polityki transportowej. 1

2. Czynniki determinujące politykę transportową. 2

3. Megatrendy i ich oddziaływanie na politykę transportową. 2

4. Wspólna polityka transportowa UE. Polityka kształtowania systemu transportowego Polski. 2

5. Monitoring rynku usług transportowych. Polityka zrównoważonego rozwoju. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Podstawowe elementy polityki transportowej. 1

2. Istota oraz klasyfikacja uwarunkowań polityki transportowej. 1

3. Współpraca międzynarodowych instytucji w zakresie transportu. 1

4. Istota integracji europejskiej i jej wpływ na transport. 1

5. Zrównoważony rozwój jako wyraz strategii globalnej. 2

6. Problematyka zarządzania infrastrukturą transportu. 2

7. Istota Wspólnej Polityki Transportowej UE. 1

Metody kształcenia Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, metoda projektowa.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* egzamin ustny 1,2,3,4,5,

* projekt 3,4,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, na ocenę ćwiczeń wpływa zaś wynik kolokwium pisemnego,
ocena z aktywności na zajęciach oraz jakość przygotowanego projektu grupowego.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W. (2003): Polityka transportowa. Wyd. UG

(2002): Biała Księga Komisji Europejskiej. Europejska polityka transportowa 2010. Czas na podjecie decyzji. Wydanie polskie.
US

Literatura uzupełniająca

Liberadzki B., Mindur L. (red.) (2007): Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wyd. Instytutu Technologii
Eksploatacji

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 23

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Praktyki zawodowe
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI00_39

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: praktyki zawodowe

Wymiar zajęć: 0

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marzena Frankowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest praktyczne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa lub instytucji oraz
zdobycie wiedzy w zakresie właściwej organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach. Ponadto celem
praktyk jest możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Wymagania wstępne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Umiejętności

1. Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną
i pozyskiwać dane celem realizacji określonych zadań w danej
instytucji/przedsiębiorstwie.

K_U06

K_U02

S1A_U04,

S1A_U02,

2. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
dylematów pojawiających się w trakcie praktyki.

K_U01

K_U03

S1A_U08,

S1A_U10,

3. Student prawidłowo identyfikuje i realizuje działania
związane z zakresem tematycznym praktyk.

K_U15

K_U18

S1A_U06,

S1A_U03,

Kompetencje społeczne

4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role.

K_K04

K_K05

S1A_K02,

S1A_K02,

5. Student wykazuje aktywną postawę na rynku pracy. K_K01

K_K08

S1A_K01,
S1A_K05,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: praktyki zawodowe

1. Realizacja wybranych elementów z przedstawionego zakresu praktyk na kierunku Logistyka. 160

Metody kształcenia Odbycie praktyk

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* opinie w dzienniku praktyk 1,2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia Potwierdzenie zaliczenia praktyk przez Opiekuna praktyk.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Praktyki 160



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Prawne aspekty biznesu
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
10.9VI48AI15_61

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra prawa gospodarczego i ubezpieczeń

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marek Białkowski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami odnoszącymi się do prawnych zagadnień obrotu
gospodarczego w kategoriach zawierających się w obowiązujących zasadach i normach prawa
gospodarczego prywatnego, jak i publicznego w tym również w wybranych kwestiach prawa
europejskiego.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące wiedzy z zakresu podstaw prawa i systemu prawnego obowiązującego
w Polsce, jak również prawa cywilnego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe definicje oraz pojęcia prawne;
zasady i definicje prawa gospodarczego i handlowego.

K_W03

K_W12

S1A_W07,

S1A_W08,

2. Student posiada wiedze o strukturach wewnętrznych
podmiotów gospodarczych (wspólnik, udziałowiec,
akcjonariusz, zarząd, rada nadzorcza, rada administrująca,
walne zgromadzenie).

K_W03 S1A_W07,

Umiejętności

3. Student potrafi dokonać klasyfikacji podmiotów prawa
gospodarczego i handlowego (wskazać źródło prawa).

K_U10

K_U04

S1A_U04,

S1A_U08,
S1A_U10,

4. Student potrafi interpretować przepisy i na tej podstawie
rozwiązywać zagadnienia praktyczne.

K_U12

K_U07

S1A_U06,

S1A_U06,

Kompetencje społeczne

5. Poznając intensywny proces licznych zmian legislacyjnych
dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy prawniczej.

K_K01 S1A_K01,

6. Student może wyrażać opinie, co do aksjologicznych wartości
zawartych w normach prawa gospodarczego.

K_K03

K_K07

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Źródła i podstawowe definicje polskiego i europejskiego prawa gospodarczego. 1

2. Podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej i jej reglamentacja. 1

3. Firma i przedstawicielstwo. 1

4. Pojęcie klasyfikacja spółek prawa handlowego. 1

5. Wybrane zagadnienia finansowania działalności operacyjnej. 1

6. Łączenie, podział i przekształcanie podmiotów prawa handlowego. 2

7. Rejestry publiczne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 1

8. Postępowanie naprawcze i upadłościowe. 1



Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, wykład interaktywny.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie w formie testu lub dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Sołtysiński S. (2010): Prawo spółek kapitałowych Tom 17A i 17B.

Koch A., Napierała J. (2011): Prawo spółek handlowych.

Literatura uzupełniająca

Kidyba A. (2008): Kodeks spółek handlowych, Komentarz.

Horosz P., Antoniuk J. R. (2007): Prawne podstawy przedsiębiorczości.

Grabowski J. (red.) (2008): Publiczne prawo gospodarcze – zarys wykładu.

Kosikowski C. (2008): o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 9

Udział w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 8

Studiowanie literatury 13

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Prognozowanie i symulacje
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

Kod przedmiotu:
11.9VI48AI12_33

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra metod ilościowych

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Rafał Czyżycki

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z aparatem statystyczno-ekonometrycznym jako podstawowym narzędziem
prognozowania procesów logistycznych.

Wymagania wstępne: Podstawy matematyki i statystyki opisowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza
1. Student potrafi opisać charakter wzajemnego oddziaływania
na siebie zjawisk ekonomicznych na podstawie oszacowanego
modelu ekonometrycznego.

K_W05

K_W06

S1A_W06,

S1A_W06,

Umiejętności

2. Student jest w stanie w sposób właściwy wybrać zmienne
objaśniających określone zjawiska ekonomiczne oraz posiada
umiejętności budowy, weryfikowania i wykorzystywania modeli
w prognozowaniu.

K_U06

K_U05

K_U02

S1A_U04,

S1A_U07,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne
3. Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu
opinii na podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem
aparatu ekonometrycznego.

K_K02

K_K08

S1A_K07,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Modele regresji wielorakiej. 3

2. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych. 3

3. Modelowanie i prognozowanie zmiennych jakościowych. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Model ekonometryczny i ocena jego jakości. 3

2. Mierniki oceny jakości prognoz ekonometrycznych. 3

3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. 3

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,

* kolokwium 2,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów
(rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na
rozwiązaniu zestawu zadań.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.



Literatura podstawowa

Czyżycki R., Klóska R. Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach.

Czyżycki R., Hundert M., Klóska R. Wybrane zagadnienia z prognozowania.

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 8

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Projektowanie i zarządzanie sieciami dostaw
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_68

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Projektowanie i Eksploatacja
Systemów Magazynowych,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Izabela Dembińska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie podstaw logistyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe definicje procesu, zarządzania i
koordynacji w procesach gospodarczych.

K_W01 S1A_W01,

2. Student rozpoznaje i definiuje różne metody zarządzania i
projektowania łańcucha dostaw.

K_W02

K_W04

S1A_W02,

S1A_W04,

3. Student definiuje problemy występujące w łańcuchu dostaw
wpływające na sieć logistyczną.

K_W08

K_W11

S1A_W03,

S1A_W01,

Umiejętności

4. Student potrafi zaprojektować/ przeprojektować sieć dostaw
stosując znane mu narzędzia analityczne.

K_U01

K_U07

K_U02

S1A_U01,

S1A_U05,

S1A_U02,

5. Student wykazuje kreatywność i umiejętność budowania
koncepcji zastosowania systemów zarządzania sieciami dostaw
w ujęciu procesowym i systemowym.

K_U06

K_U18

K_U17

S1A_U04,

S1A_U03,

S1A_U07,

Kompetencje społeczne

6. Student pracując w grupie analizuje rolę i znaczenie
opracowania koncepcji zarządzania sieciami dostaw dla potrzeb
przedsiębiorstwa i jego otoczenia, w tym jej wydźwięk etyczny.

K_K03

K_K05

K_K04

K_K07

K_K06

S1A_K04,

S1A_K02,

S1A_K02,

S1A_K04,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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). 1

4. Organizacja sieci logistycznej. Etapowość w projektowaniu sieci. Metoda ABC – określenie stopnia integracji sieci
dostaw. 1

5. Koszty przepływu produktów i informacji w łańcuchu dostaw. 1

6. Częstotliwość i elastyczność dostaw jako logistyka wydajności. 1

7. Projektowanie i analizowanie procesów łańcucha dostaw (model SCOR). 1

8. Koordynacja, integracja i synchronizacja ogniw w łańcuchu dostaw, Zintegrowany łańcuch dostaw jako istota
zarządzania sieciami dostaw. 1

9. Informatyczne wspomaganie zarządzania sieciami dostaw. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Istota sieci dostaw, projektowania sieci dostaw oraz zarządzania sieciami dostaw. 1

2. Projektowanie i analizowanie procesów łańcucha dostaw w oparciu o modele DCOR i SCOR. 2

3. Projektowanie sieci dostaw w oparciu o decyzje lokalizacyjne. Umiejscawianie węzłów logistycznych. 1

4. Standardy logistycznej obsługi klienta w kształtowaniu sieci dostaw. 1

5. Integracja i koordynacja w sieciach dostaw. Rola informacji w integracji sieci dostaw. 1

6. Określanie stopnia integracji sieci dostaw (ABC, rachunek kosztów itp.) 1

7. Koncepcje, metody i narzędzia zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw. 1

8. Zarządzanie sieciami dostaw – analiza case study dobrych praktyk. 1

9. Problemy zarządzania sieciami dostaw. Efekt byczego bicza. 1

10. Sieć dostaw a logistyka odwrotna. 1

11. Logistyka kontraktowa a zarządzanie siecią dostaw. 1

Metody kształcenia Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* praca pisemna/esej/recenzja 2,3,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium pisemnego z zakresu wykładów i ćwiczeń oraz
esej na temat budowy lub/i zarządzania siecią dostaw na wybranym przykładzie.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Witkowski J. (2010): Zarządzanie łańcuchem dostaw : koncepcje, procedury, doświadczenia. Polskie Wydaw. Ekonomiczne

Ciesielski M. (red.) (2009): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE

Literatura uzupełniająca

Grudziewski W., Hejduk I. (2004): Metody projektowania systemów zarządzania. Difin

Bendkowski J., Kramarz M. (2006): Logistyka stosowana - metody - techniki - analizy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Bozarth C., Handfield R.B. (2007): Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. One Press

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 21

Udział w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 6

Studiowanie literatury 3

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 6



Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 9

Inne 1

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Projektowanie procesów
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI17_18

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Dariusz Milewski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie projektowania procesów, nauczenie myślenia
kategoriami procesowymi w projektowaniu, rozwijanie u studentów umiejętności projektowania
procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi.

Wymagania wstępne:
Student posiada podstawową wiedzę na temat ogólnych prawidłowości ekonomicznych, znajomość
podstawowych kategorii ekonomicznych, podstawy zarządzania, ogólna wiedza dotycząca zagadnień
logistycznych i zarządzania produkcją.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna różne rodzaje procesów gospodarczych w
przemyśle i usługach, sposobu ich funkcjonowania i
usprawniania.

K_W04

K_W11

K_W01

S1A_W04,

S1A_W08,

S1A_W01,

Umiejętności

2. Identyfikuje czynniki efektywności procesów, posiada
umiejętność zwiększania tej efektywności.

K_U01

K_U03

K_U02

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U09,

S1A_U02,

Kompetencje społeczne
3. Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie kształtowania
procesów gospodarczych.

K_K01

K_K04

S1A_K01,
S1A_K05,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Analiza procesów w przedsiębiorstwie. 1

2. Metody usprawniania procesów. 2

3. Procesy wytwórcze. 1

4. Procesy transportowe. 1

5. Procesy logistyczne. 1

6. Procesy usługowe. 1

7. Studia przypadków. 2

Metody kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, case study, metoda projektowa.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* projekt 1,2,3,

* kolokwium 1,2,3,



Forma i warunki
zaliczenia

Opcjonalnie:
1. Wynik kolokwium pisemnego uwzględniające dodatkowo aktywności na zajęciach.
2. Projekt usprawnienia wybranego procesu.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Frame J.D. (2001): Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-PRESS

Pająk E. (2006): Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN

Literatura uzupełniająca

Hammer M. (1999): Reinżynieria i jej następstwa. PWN

Manganelli R. (1998): Reengineering: metoda usprawniania organizacji. PWE

Mikołajczyk Z. (1999): Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów. PWN

Muhleman A. P., Oakland J. S., Lockyer K. G. (1995): Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN

Rummel G. (2000): Podnoszenie efektywności organizacji. PWE

Waters D. (2001): Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 9

Udział w konsultacjach 1

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 4

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1



 

Nazwa przedmiotu: 

Projektowanie, budowa i eksploatacja nowoczesnej infrastruktury logistycznej 
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE) 

 

Kod przedmiotu: 

04.9VI48AI10_73 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki 

Nazwa kierunku: 

Logistyka 

 

Forma studiów: 

pierwszego stopnia, niestacjonarne 

 

Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Projektowanie i Eksploatacja 

Systemów Magazynowych, 

Rok / semestr: 

3 / 5, 6 

Status przedmiotu / modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia    

Wymiar zajęć: 18 24    

Koordynator 

przedmiotu / modułu: 

 

dr Izabela Dembińska 

Prowadzący zajęcia:  

 
Cel przedmiotu / 

modułu: 

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 odtworzenia. 

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących logistyki. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla programu 

Odniesienie do 

efektów dla obszaru 

 

 

 

 

 

 
Wiedza 

1. Klasyfikuje oraz charakteryzuje elementy infrastruktury 

logistycznej. 

K_W01 

K_W11 

S1A_W01, 

S1A_W09, 

2. Zna metody zarządzania projektem infrastrukturalnym. K_W02 

K_W04 

K_W07 

S1A_W02, 

S1A_W11, 

S1A_W06, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Umiejętności 

3. Dokonuje analizy stopnia wykorzystania istniejącej 

infrastruktury logistycznej zarówno na poziomie makro, jak i 

mikrologistycznym. 

K_U02 

K_U01 

K_U20 

K_U12 

S1A_U02, 

S1A_U08, 

S1A_U05, 

S1A_U06, 

4. Posiada umiejętność przygotowania projektu 

infrastrukturalnego. 

K_U04 

K_U19 

K_U18 

K_U08 

S1A_U08, 

 
S1A_U07, 

S1A_U08, 

S1A_U03, 

S1A_U09, 

 

 

 

 

Kompetencje społeczne 

5. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów grupowych 

oraz samodzielnych, przygotowuje się do pracy w zawodzie 

logistyka. 

K_K03 

K_K08 

K_K07 

K_K04 

S1A_K04, 

S1A_K04, 

S1A_K04, 

S1A_K02, 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: wykłady 

1. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 1 

2. Infrastruktura transportowa – projektowanie przebiegu. 2 

3. Infrastruktura magazynowa – planowanie lokalizacji. 2 



 

4. Infrastruktura manipulacyjna – metody doboru. 2 

5. Centra logistyczne – planowanie lokalizacji oraz wyposażenia. 2 

6. Infrastruktura systemów opakowaniowych – cykl życia, współczesne wyzwania. 2 

7. Koszty inwestycji infrastrukturalnych - budżetowanie. 2 

8. Zarządzanie projektem infrastrukturalnym. 2 

9. Tendencje w rozwoju infrastruktury logistycznej - perspektywy i zagrożenia. 2 

10. Rynek powierzchni magazynowej w Polsce i na świecie. 1 

Forma zajęć: ćwiczenia 

1. Znaczenie infrastruktury logistycznej w gospodarce. 2 

2. Kryteria decyzyjne budowy infrastruktury logistycznej. 3 

3. Infrastruktura transportowa – rodzaje, znaczenie, projektowanie przebiegu oraz aspekty techniczno- 
technologiczne budowy. 

 

3 

4. Koncepcje lokalizacyjne infrastruktury magazynowej. 2 

5. Infrastruktura magazynowa oraz transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie –projektowanie. 3 

6. Infrastruktura informatyczna na potrzeby logistyki – określenie potrzeb, projekt, eksploatacja. 2 

7. Rola opakowań w logistyce – projektowanie oraz współczesne tendencje. 2 

8. Studia wykonalności projektów infrastrukturalnych – narzędzia, metody, przykłady praktyczne. 3 

9. Infrastruktura logistyczna w Polsce i na świecie – przykłady. 2 

10. Projekty budowy infrastruktury logistycznej – omówienie projektów. 2 

 
Metody kształcenia 

Wykład informacyjny i problemowy, prezentacja multimedialna, praca w grupach, zadania, case study, 

dyskusja. 

 

 

 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

* kolokwium 1,2,3, 

* egzamin pisemny 1,2,4, 

* projekt 3,4,5, 

 

 

 

 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego na koniec semestru szóstego z wiedzy 

przedstawionej na wykładzie oraz zalecanej literatury podstawowej. 

 
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego z treści przedstawionych na 

ćwiczeniach, projektu zespołowego dotyczącego budowy infrastruktury logistycznej, a także aktywności 

studenta na zajęciach. 

 
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

Ficoń K. (2009): Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna.. BEL STUDIO 

Mindur M. (2007): Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyki.. Wydawnictwo ITE - PIB 

Literatura uzupełniająca 

Fechner I. (2004): Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka 

Niemczyk A. (2008): Zapasy i magazynowanie. Tom II – Magazynowanie.. Biblioteka Logistyka 

Czasopisma: Nowoczesny magazyn, Logistyka, Gospodarka materiałowa i logistyka, Eurologistics, Przegląd komunikacyjny.. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 45 

Udział w konsultacjach 8 



 

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 55 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 45 

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 30 

Inne 10 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225 

Liczba punktów ECTS 9 

 



Nazwa przedmiotu:
Rachunkowość zarządcza w logistyce
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.3VI48AI16_57

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra rachunkowości i controllingu

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Beata Sadowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru rachunkowości
zarządczej, przydatnymi w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w obszarze logistyki.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości, w szczególności umiejętność klasyfikowania oraz ewidencjonowania
kosztów i przychodów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza
1. Potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu rachunkowości
zarządczej, określa zasady i metody rachunkowości zarządczej
oraz wskazuje zastosowanie informacji pochodzących z systemu
rachunkowości zarządczej.

K_W07 S1A_W06,

Umiejętności

2. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania
problemów decyzyjnych.

K_U02

K_U14

K_U05

K_U03

S1A_U01,

S1A_U02,

S1A_U06,

S1A_U09,

3. Potrafi podejmować decyzje na podstawie informacji
pochodzących z sytemu rachunkowości zarządczej.

K_U02

K_U14

K_U06

K_U03

S1A_U02,

S1A_U02,

S1A_U04,

S1A_U09,

Kompetencje społeczne

4. Student wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na
podstawie informacji z systemu rachunkowości zarządczej.

K_K01

K_K08

S1A_K01,

S1A_K07,

5. Student wykazuje odpowiedzialność za informacje emitowane
z systemu rachunkowości zarządczej.

K_K03

K_K07

S1A_K06,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej 1

2. Klasyfikacja kosztów i przychodów dla potrzeb rachunkowości zarządczej w logistyce 1

3. Pomiar kosztów logistyki 1

4. Kalkulacja kosztów produkcji zakończonej i niezakończonej 1

5. Rachunek kosztów zmiennych 2

6. Analiza progu rentowności 1

7. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne 2



Forma zajęć: ćwiczenia

1. Klasyfikowanie kosztów i przychodów w logistyce 2

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 1

7. Rachunek kosztów jakości w logistyce 1

8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 1

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, analiza przypadków, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,

* kolokwium 2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin odbywa się w formie pisemnej; pytania testowe z jedną prawidłową odpowiedzią.
Podstawą uzyskania zaliczenia jest kolokwium sprawdzające umiejętności w zakresie rozwiązywania i
interpretowania problemów z zakresu rachunkowości zarządczej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Szczypa P. (2011): Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu. CeDeWu

Nowak E. (2011): Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. CeDeWu

Literatura uzupełniająca

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm..

Sobańska I. (red.) (2010): Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne. C.H. Beck

Jaruga A. A, Kabalski P., Szychta A. (2010): Rachunkowość zarządcza. Wolters Kluwer

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 25

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Seminarium licencjackie
(PRZEDMIOTY POZOSTAŁE (dot. wszystkich specjalności))

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI00_36

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2, 3 / 4, 5, 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: seminarium

Wymiar zajęć: 54

Koordynator
przedmiotu / modułu: według przydziału czynności

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z metodologią pisania prac licencjackich oraz przygotowanie do obrony pracy
licencjackiej.

Wymagania wstępne:
Wiedza: student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu logistyki.
Umiejętności: student samodzielnie organizuje pracę, dyskutuje na tematy z zakresu problematyki
logistyki.
Kompetencje społeczne: student wyraża własne opinie, pracuje samodzielnie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny
metodologii pracy naukowej.

K_W01 S1A_W01,

2. Student zna etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej –
ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

K_W03 S1A_W10,

Umiejętności

3. Student potrafi sformułować cel badawczy pracy naukowej,
wybrać odpowiednie narzędzia badawcze, opisać wyniki badań,
dokonać prawidłowej analizy wyników badań oraz sformułować
wnioski.

K_U02

K_U03

K_U01

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U09,

S1A_U03,
S1A_U08,

4. Student potrafi podjąć dyskusje na nurtujące go pytania. K_U08

K_U04

S1A_U10,

S1A_U08,
S1A_U10,

5. Student potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu
pozyskiwania i przechowywania danych.

K_U05 S1A_U06,
S1A_U07,

Kompetencje społeczne

6. Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie. K_K05

K_K04

S1A_K02,

S1A_K02,

7. Student jest przygotowany do podjęcia pracy logistyka, jest
odpowiedzialny, profesjonalny, określa priorytety i hierarchię
działań mu powierzonych.

K_K08

K_K06

K_K03

S1A_K04,

S1A_K03,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: seminarium

1. Wymagania formalne stawiane licencjatom, wybór tematu pracy licencjackiej w oparciu o propozycje
prowadzącego oraz studentów. Ogólne zasady pisania prac licencjackich. 20

2. Formułowanie przedmiotu, celu i zakresu pracy licencjackiej. Szczegółowa charakterystyka wybranych metod i
technik badawczych. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego problemu. 10

3. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i
konsekwencje popełnienia plagiatu 10

4. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja wniosków. 10



5. Przystąpienie do formalnego pisania pracy licencjackiej. Kryteria oceny pracy licencjackiej – poprawność logiczna,
językowa i stylistyczna. 10

6. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów teoretycznych 10

7. Prezentacja całości pracy licencjackiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy licencjackiej. 10

8. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu dyplomowego (licencjackiego). 10

Metody kształcenia Analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 1,2,3,4,5,6,

* praca dyplomowa 1,2,3,4,7,

* prezentacje 1,3,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 4 i 5 jest napisanie określonych rozdziałów pracy
licencjackiej, warunkiem zaliczenia 6 semestru jest przygotowanie całości pracy licencjackiej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Pułło A. (2000): Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wydawnictwa Prawnicze PWN

Literatura uzupełniająca

Urban S., Ładoński W. (2001): Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 54

Udział w konsultacjach 10

Przygotowanie się do zajęć 46

Studiowanie literatury 50

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 70

Inne 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10



Nazwa przedmiotu:
Socjologia
(PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Do wyboru: Socjologia lub inny przedmiot humanistyczny)

Kod przedmiotu:
14.2VI48AI13_29

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra organizacji i zarządzania

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady

Wymiar zajęć: 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Włodzimierz Durka

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Wprowadzenie studentów w socjologiczny sposób analizy i interpretacji rzeczywistości społecznej.
Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami socjologii. Wykształcenie umiejętności rozumienia
tekstów socjologicznych oraz posługiwania się językiem socjologicznym.

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza 1. Student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
socjologii, posługuje się językiem socjologicznym.

K_W02 S1A_W01,
S1A_W02,

Umiejętności

2. Student potrafi analizować teksty socjologiczne i wyciągać z
nich wnioski, rozwiązuje podstawowe zagadnienia
socjologiczne.

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

S1A_U01,
S1A_U08,

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U10,

S1A_U08,

Kompetencje społeczne

3. Student dyskutuje oraz prezentuje swoje stanowisko
dotyczące podstawowych zagadnień socjologicznych.

K_K04

K_K07

K_K02

S1A_K02,

S1A_K04,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wprowadzenie. Przedmiot socjologii. Zakres i podstawowe funkcje. 1

2. Główne kierunki i szkoły socjologiczne. Funkcjonalizm, strukturalizm, szkoła humanistyczna, pluralizm
behawioralny, etnometodologia. Teoria wymiany, socjologia kognitywna. 1

3. Metody i techniki badawcze. Metody jakościowe versus metody parametryczne. 2

4. Społeczeństwo a jednostka ludzka. Socjalizacja, instytucjonalizacja. Moralność i prawo. 2

5. Zycie społeczne jako rzeczywistość sui generis. 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. 2

10. Zmiana i rozwój społeczny. Teorie zmiany społecznej, typy społeczeństw. Globalizacja. 2

Metody kształcenia Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, analiza tekstów z dyskusją, studia przypadków.



Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 2,3,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu w formie ustnej z materiału obejmującego zagadnienia poruszane na wykładach
oraz zalecanej literatury. Przy wystawianiu oceny końcowej brane pod uwagę będą również: praca w
grupach oraz aktywność studenta na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Sztompka P. (2002): Socjologia, Analiza społeczeństwa. PWN

Szacka B. ( 2004): Wprowadzenie do socjologii. PWN

Literatura uzupełniająca

Szczepański J. (1974): Elementarne pojęcia socjologiczne. PWN

Turner J. (1994): Socjologia, Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie. Wydawnictwo Zysk i Sp.

Berger P. (1995): Zaproszenie do socjologii. PWN

Goodman W. (1997): Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka

Bauman Z. (1996): Socjologia. Zysk i S-ka

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 25

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Spedycja międzynarodowa
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI17_50

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Dariusz Milewski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych i działaniach
eksportowych i importowych firm produkcyjnych i handlowych. Celowi temu służy przekazanie wiedzy
teoretycznej oraz przykłady rzeczywistych problemów z jakimi spedytorzy spotykają się w swojej pracy.
Studenci opanowują wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktycznych umiejętności poprzez rozwiązywanie
zadań, studiów przypadków i wypełnianie dokumentów transportowych, spedycyjnych i celnych.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą transportu i znajomość podstawowych zagadnień
związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gałęzi transportu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna problematykę organizacji procesów
transportowych w poszczególnych gałęziach transportu,
zapoznanie się ze specyfiką pracy spedytora, znajomość
przepisów prawnych, dokumentów.

K_W02

K_W04

K_W11

S1A_W01,

S1A_W04,

S1A_W08,

Umiejętności

2. Potrafi podejmować decyzje odnośnie wyboru sposobu
dostaw przesyłek w oparciu o kalkulacje ekonomiczne,
obliczanie stawek transportowych, podejmowanie optymalnych
decyzji dotyczących realizacji poszczególnych etapów procesu
transportowego.

K_U03

K_U20

K_U05

K_U01

S1A_U09,

S1A_U05,

S1A_U06,
S1A_U07,

S1A_U01,

Kompetencje społeczne

3. Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie przepisów
prawa i dokumentacji transportu.

K_K01 S1A_K01,
S1A_K02,

4. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonych zadań transportowych.

K_K06

K_K04

S1A_K03,

S1A_K02,

5. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu spedytora.

K_K08

K_K01

S1A_K04,

S1A_K01,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Spedycja – wiadomości podstawowe. 1

2. Proces spedycyjny. 1

3. Odprawy celne. 1

4. Proces spedycyjny gałęzie. 1

5. Wybór gałęzi transport. 1

6. Usługi spedycyjne. 2

7. Cechy rynku usług spedycyjnych 2



Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wprowadzenie do tematu spedycji – planowanie realizacji zleceń. 1

2. Wprowadzenie do problematyki INCOTERMS 2010. 1

3. Organizacja procesu spedycyjnego. 1

4. Proces spedycyjny w poszczególnych gałęziach transportu – zadania. 1

5. Dokumenty transportowe – podstawowe informacje. 2

6. Koszty dystrybucji – zadania i studia przypadków. 2

7. Proces spedycyjny w wybranych usługach spedycyjnych. 1

Metody kształcenia Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań i studia przypadków.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin ustny 1,3,

* kolokwium 2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, natomiast na ocenę z ćwiczeń składa się wynik kolokwium
pisemnego.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Załoga E., Milewski D. (2004): Spedycja. Procesy i usług. WNUS (skrypt uczelniany)

Neider J.,Marciniak – Neider D. (red.) (2002): Podręcznik spedytora. Polska Izba Spedycji i Logistyki

Literatura uzupełniająca

Gubała M., Dembińska – Cyran I. (2003): Podstawy zarządzania transportem w przykładach. Biblioteka Logistyka

Szczepaniak T. (red.) (2002): Transport i spedycja w handlu zagranicznym. PWE

Sikorski P., Zembrzycki T. (2006): Spedycja w praktyce. Polskie Wydawnictwo Transportowe

Marzec J. (1979): Spedycja lądowa. WKiŁ

Perenc J., Godlewski P. (red.) (2000): Międzynarodowe przewozy towarowe. Polskie Wydawnictwo Transportowe

Salomon A. (2003): Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 5

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 30

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Statystyka
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
11.2VI48AI12_10

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra metod ilościowych

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Robert Kubicki

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studenta z możliwością pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych
statystycznych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu matematyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza
1. Student potrafi interpretować podstawowe miary statystyki
opisowej oraz potrafi przeprowadzić analizę struktury,
dynamiki i współzależności pomiędzy zjawiskami
ekonomicznymi

K_W05 S1A_W06,

Umiejętności
2. Student posiada umiejętności analizowania i interpretowania
danych statystycznych oraz stosowania określonych metod i
narzędzi statystycznych, a także posiada umiejętności
statystycznej analizy problemów ekonomicznych.

K_U02

K_U05

S1A_U03,

S1A_U07,

Kompetencje społeczne
3. Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii na
podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem aparatu
statystycznego.

K_K03

K_K01

S1A_K04,

S1A_K01,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej i matematycznej . 4

2. Analiza struktury zjawisk masowych. 4

3. Metody analizy dynamiki. 4

4. Współzależność zjawisk społeczno-ekonomicznych. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Analiza opisowa struktury zjawisk. 4

2. Pomiar koncentracji zjawisk i porównywanie struktur zjawisk. 2

3. Badanie szeregów czasowych. 4

4. Współzależność cech i jej miary. 3

5. Elementy statystyki matematycznej. 2

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,

* kolokwium 2,3,



Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów
(rozwiązanie zadań) oraz aktywności na ćwiczeniach.
Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury, opiera się na
rozwiązaniu zestawu zadań.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Kubicki R., Kulbaczewska M., Dumańska – Małyszko A., Grześkowiak U. (2007): Elementy statystyki matematycznej.

Czyżycki R., Hundert M., Klóska R. (2008): Wybrane zagadnienia ze statystyki. Economicus

Literatura uzupełniająca

Sobczyk M. (2007): Statystyka. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 25

Studiowanie literatury 13

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Strategie marketingowe przedsiębiorstw logistycznych
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_84

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Anna Szwajlik

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: podstawy marketingu

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny strategii
marketingowych, potrafi dokonać charakterystyki strategii
marketingowej.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,

2. Przedstawia proces formułowania strategii marketingowej w
przedsiębiorstwie logistycznym.

K_W08

K_W09

S1A_W03,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Student potrafi zaprojektować strategię marketingową (w
tym dokonać analizy otoczenia, wyznaczyć cele i sposoby ich
realizacji) dla dowolnie wybranego przedsiębiorstwa
logistycznego.

K_U01

K_U07

K_U06

K_U19

S1A_U03,

S1A_U05,
S1A_U06,

S1A_U04,

S1A_U07,
S1A_U08,

Kompetencje społeczne

4. Student akceptuje konieczność myślenia długofalowego w
przedsiębiorstwie logistycznym.

K_K08 S1A_K04,

5. Uświadamia sobie konieczność wyboru przemyślanej strategii
i konsekwentnej jej realizacji dla osiągnięcia celów
przedsiębiorstwa logistycznego.

K_K02 S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Istota strategii marketingowej. Strategiczne decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie logistycznym. 1

2. Rodzaje strategii marketingowych odpowiednich dla przedsiębiorstw logistycznych. Strategie konkurencyjne i
produktowe. 1

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. 2

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

Forma zajęć: ćwiczenia



1. Charakterystyka firmy logistycznej– pisanie (powstanie rozwój pozycja rynkowa, itp. 1

2. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy logistycznej na rynku. 1

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. 1

7. Planowanie marketingowe w firmie logistycznej. 1

8. Pozycjonowanie usług logistycznych. 1

9. Planowanie marketingu relacji w usługach logistycznych. 2

10.  Strategie wejścia na rynek firmy logistycznej. 2

11. Strategiczne planowanie sprzedaży usług logistycznych – case study. 2

12. Plan promocji (grupa docelowa, plan wykorzystania instrumentów promocji mix, plan dla poszczególnych
instrumentów promocji mix, plan mediów, hasła reklamowe, itp.). 2

13. Dobór strategii dla konkretnych przykładów rynkowych – case study. 2

Metody kształcenia wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,

* kolokwium 1,2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Forma zaliczenia wykładów: egzamin pisemny

Pisemne kolokwium: pytania otwarte i zadania. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i umiejętność jego
użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J. (2001): Strategiczne planowanie marketingowe. PWE

Wrzosek W. (2001 ): Strategie marketingowe. SGH w Warszawie

Literatura uzupełniająca

Sojkin B. (red.) (2003): Zarządzanie produktem. PWE

Mazur J. (red.) (2002): Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Difin

Hanna N., Dodge M.R. (red.) (1997): Kształtowanie cen. PWE

Wiktor J.W. (2001): Promocja. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

Inne 4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Systemy informatyczne w biznesie
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
11.3VI48AI02_59

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra efektywności innowacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: ćwiczenia
laboratoryjne

Wymiar zajęć: 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Adam Stecyk

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów wykorzystania systemów informatycznych w
przedsiębiorstwie oraz korzyści wynikających z wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu.
Praktyczna prezentacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w biznesie na
przykładzie systemu klasy ERP.

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows. Wiedza z zakresu podstaw informatyki.
Znajomość podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student potrafi wyjaśnić istotę i podać przykłady
zastosowania systemów klasy ERP.

K_W06 S1A_W06,

2. Student potrafi scharakteryzować podstawowe procesy
biznesowe wspomagane przez systemy klasy ERP.

K_W02

K_W06

S1A_W02,
S1A_W04,

S1A_W06,

3. Student klasyfikuje obszary przedsiębiorstwa wspomagane
przez system informatyczny klasy ERP.

K_W09

K_W06

S1A_W03,

S1A_W06,

Umiejętności

4. Student potrafi obsłużyć podstawowe procesy biznesowe w
systemie ERP.

K_U15

K_U17

K_U19

K_U01

S1A_U06,

S1A_U07,

S1A_U06,
S1A_U08,

S1A_U08,

Kompetencje społeczne

5. Student odczuwa potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji. K_K01

K_K03

K_K07

S1A_K01,

S1A_K06,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne

1. Rola informatyki w biznesie. 1

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). 6

4. Rozwiązania internetowe wspomagające działalność biznesowa ( e-biznes), prezentacja platform e-biznesowych. 2

5. Rynek systemów informatycznych wspomagających działalność biznesową ( dostawcy, systemy, sprzęt). 1



Metody kształcenia
Nauczanie tradycyjne: zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem
systemów klasy ERP, prezentacja multimedialna, case study, dyskusja panelowa, burza mózgów.
Nauczanie elektroniczne (blended learning): przewodniki i prezentacje (tutorial), wymiana danych.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* sprawdzian 4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń ma formę zaliczenia teoretycznego (test z pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz pracy
praktycznej (związanej z obsługa systemów informatycznych klasy ERP).

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Wyrcza S. (2010): Informatyka ekonomiczna,Podręcznik akademicki. PWE

Kisielnicki J., Sroka H. (2005): Systemy informacyjne biznesu. Placet

Literatura uzupełniająca

Olszak C., Sroka H. (2006): Informatyka w zarządzaniu. Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Januszewski A. (2008): Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 12

Udział w konsultacjach 2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 10

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10

Inne 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Systemy informatyczne w gospodarce magazynowej i zarządzanie magazynem z
wykorzystaniem technik komputerowych
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI02/10_67

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Projektowanie i Eksploatacja
Systemów Magazynowych,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia ćwiczenia
laboratoryjne

Wymiar zajęć: 12 12 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr inż. Magdalena Malinowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów oraz korzyści wynikających z wykorzystania
systemów informatycznych w gospodarce magazynowej i zarządzaniu magazynem.
Praktyczne zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do zarządzania
gospodarką magazynową przedsiębiorstwa.
Omówienie rynku informatycznych systemów zarządzania magazynem oraz przewidywanych kierunków
ich rozwoju.

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows. Wiedza z zakresu podstaw gospodarki
materiałowej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna pojęcia i zadania z zakresu zinformatyzowanej
gospodarki magazynowej.

K_W01

K_W06

S1A_W01,

S1A_W06,

2. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe procesy
magazynowe wspomagane przez systemy klasy ERP.

K_W02

K_W11

K_W06

S1A_W04,

S1A_W08,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Klasyfikuje i analizuje obszary gospodarki magazynowej
wspomagane przez system informatyczny klasy ERP.

K_U01

K_U11

K_U05

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U03,

S1A_U07,

4. Potrafi obsłużyć podstawowe procesy magazynowe w
systemie ERP.

K_U15

K_U18

S1A_U06,

S1A_U03,

Kompetencje społeczne

5. Potrafi określać priorytety i hierarchię działań w zarządzaniu
gospodarką magazynową.

K_K02

K_K06

S1A_K04,

S1A_K03,

6. Wykazuje się kreatywnością podczas pracy, pracuje
samodzielne przygotowując dokumenty magazynowe i
rozwiązując zadania.

K_K04

K_K08

S1A_K02,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wprowadzenie do zintegrowanych systemów zarządzania. 1

2. Zarządzanie magazynem na przykładzie zintegrowanego systemu informatycznego. 1



3. Funkcjonalności systemów klasy WMS. 2

4. Przestrzenny i funkcjonalny podział miejsc magazynowych w systemie WMS. 2

5. Integracja systemów WMS z technologiami magazynowymi (automatyka, Voice Picking, Light Picking) 2

6. Niezależny system WMS a rozwiązania korporacyjne - porównanie. 2

7. Wybór oprogramowania WMS/ERP. Przegląd systemów EPR/WMS dostępnych na rynku polskim. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Elementy zarządzania magazynem. 2

2. Magazynowe systemy informatyczne - przegląd funkcjonalności. 2

3. Poprawienie efektywności wykorzystania przestrzeni magazynu. 2

4. Automatyczna identyfikacja a systemy magazynowe. 2

5. Możliwości zautomatyzowania i zinformatyzowania procesów magazynowych - ocena zasadności inwestycji. 3

6. Kierunki zmian w magazynowaniu i systemach WMS. 1

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne

1. Wprowadzenie do modułów logistycznych systemów ERP/WMS. 1

2. Architektura i nawigacja w systemach ERP/WMS. 1

3. Definiowanie firm i ich struktur w systemach: firma, zakład, skład, magazyn, dział zbytu, dział zaopatrzenia.
Powiązania poszczególnych struktur i zarządzanie nimi. 1

4. Indeksy materiałowe, kartoteka dostawcy i nabywcy. 2

5. Podstawowe operacja magazynowe: wydanie, przyjęcie, przesunięcie magazynowe, stany magazynowe, etc. 2

6. Proces zapotrzebowania i zaopatrzenia w systemie klasy WMS/ERP. Inwentaryzacja zasobów magazynowych. 2

7. Realizacja zleceń w systemie magazynowym. 1

8. Współpraca technologii RFID i systemu klasy ERP/WMS. 1

9. Analiza raportów na potrzeby oceny funkcjonowania magazynu. 1

Metody kształcenia
Nauczanie tradycyjne: wykład problemowy, zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium
komputerowym z wykorzystaniem systemów klasy ERP, prezentacja multimedialna, case study, burza
mózgów, praca w grupach.
Nauczanie elektroniczne (blended learning): przewodniki i prezentacje (tutorial), wymiana danych.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,5,6,

* kolokwium 1,2,3,6,

* sprawdzian 4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładu ma formę egzaminu pisemnego (test z pytaniami / zadaniami otwartymi).
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wyników kolokwium oraz ocen cząstkowych otrzymywanych
w trakcie semestru za określone działania i prace. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych następuje po
wykonaniu pracy praktycznej na komputerze i w laboratorium badań i analiz logistycznych. Wpływ na
ocenę z ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych ma także obecność na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Majewski J. (2008): Informatyka w logistyce. ILiM

Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (2012): SAP - zrozumieć system ERP. PWN

Dokumentacja oprogramowania SAP.

Literatura uzupełniająca

Bradford M. (2007): Modern ERP, select, implement and use today’s advanced business systems. H&M Books

Kozłowski R. (2009): Nowoczesne rozwiązania w logistyce. Wolters Kluwers Polska

Majewski J. (2008): Informatyka w logistyce. ILiM

NAKŁAD PRACY STUDENTA:



Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 4

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 12

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 21

Inne 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Systemy informatyczne w transporcie międzynarodowym
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
11.3VI48AI02_47

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra efektywności innowacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: ćwiczenia
laboratoryjne

Wymiar zajęć: 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Adam Stecyk

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest wskazanie studentom obszarów wykorzystania systemów informatycznych w
transporcie międzynarodowym oraz korzyści wynikających z ich wykorzystywania.
Praktyczna prezentacja popularnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie:
systemy klasy ERP, CRM oraz przykładowe oprogramowanie dedykowane dla sektora transportu.
Omówienie rynku systemów informatycznych dla sektora transportu oraz przewidywanych kierunków
rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach transportowych działających
na rynku międzynarodowym.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw informatyki. Umiejętność posługiwaniem się pakietem Microsoft Office oraz
systemem operacyjnym Microsoft Windows. Znajomość podstaw funkcjonowania transportu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student potrafi wymienić charakterystyczne cechy systemów
informatycznych dla sektora transportu.

K_W01

K_W03

S1A_W01,

S1A_W10,

2. Student klasyfikuje mechanizmy funkcjonowania systemów
informatycznych w transporcie i zna ich miejsce w systemach
klasyfikacji i typizacji.

K_W02

K_W06

S1A_W02,
S1A_W04,

S1A_W06,

3. Student opisuje i analizuje podstawowe procesy w
technologii transportu, składowania, kompletacji i ekspedycji
towarów w transporcie międzynarodowym.

K_W11

K_W04

S1A_W08,

S1A_W04,
S1A_W11,

Umiejętności

4. Student potrafi ocenić przydatność poszczególnych systemów
informatycznych do realizacji konkretnych zadań w transporcie
międzynarodowym.

K_U05

K_U08

S1A_U07,

S1A_U09,
S1A_U10,

5. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą
systemów informatycznych w zakresie organizacji transportu
międzynarodowego.

K_U15

K_U16

K_U01

S1A_U06,

S1A_U08,

S1A_U03,
S1A_U08,

Kompetencje społeczne

6. Student potrafi aktywnie współdziałać w ramach pracy w
grupie.

K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

7. Student jest zorientowany na właściwą komunikację z
uczestnikami obrotu w transporcie międzynarodowym.

K_K04 S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne

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. 2

6. Systemy klasy ERP w przedsiębiorstwach transportowych. 2

7. Systemy śledzenia ładunków i środków transportu. 2

8. Wykorzystanie systemu SAP w przedsiębiorstwie transportowym. 4

Metody kształcenia
Nauczanie tradycyjne: zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem
m.in. systemów klasy ERP, prezentacja, casestudy, dyskusja panelowa, burza mózgów. Nauczanie
elektroniczne (blended learning): przewodniki i prezentacje (tutorial), wymiana danych.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* prezentacje 3,4,6,7,

* projekt 3,4,6,7,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie kolokwiów, które mają formę zaliczenie pisemnego (test
pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz wykonania pracy praktycznej - projektu (związanej z obsługa
systemów informatycznych np. klasy ERP i CRM stosowanych w transporcie międzynarodowym). W skład
oceny wchodzi również prezentacja przygotowana grupowo.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Majewski J. (2006): Informatyka dla logistyki. ILiM

Nowicki A. (2006): Komputerowe wspomaganie biznesu. Placet

Literatura uzupełniająca

Neider J. (2008): Transport międzynarodowy. PWE

Szczepaniak T. (2003): Transport i spedycja w handlu zagranicznym. PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 8

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

Inne 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu kolejowego
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI17_45

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Arkadiusz Drewnowski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z technologią transportu kolejowego
oraz z organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw transportu kolejowego i rynku usług
kolejowych. Przedstawienie zmian i tendencji rozwojowych w transporcie kolejowym w Polsce i Unii
Europejskiej. Przygotowanie studentów do podejmowania racjonalnych decyzji w procesie
gospodarowania w przedsiębiorstwach kolejowych.

Wymagania wstępne: Znajomość przez studenta podstawowych zagadnień z mikroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstwa,
ekonomiki transportu oraz prawa transportowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia
technologiczne dotyczące transportu kolejowego oraz definiuje
i przedstawia kolejowy proces przewozowy.

K_W01

K_W04

S1A_W01,

S1A_W04,

2. Student charakteryzuje i opisuje zasady gospodarowania
czynnikami produkcji w przedsiębiorstwach transportu
kolejowego oraz orientuje się w sytuacji w zakresie organizacji,
funkcjonowania i kierunków rozwoju przedsiębiorstw w
infrastrukturze kolejowej, kolejowych przewozach pasażerskich
i towarowych, jak i orientuje się w zakresie przekształceń po
roku 1990 w transporcie kolejowym w Polsce i Unii
Europejskiej.

K_W11

K_W12

S1A_W08,

S1A_W08,

Umiejętności

3. Student rozwiązuje proste przykłady dotyczące obliczeń
wskaźników techniczno – ekonomicznych w przedsiębiorstwach
transportu kolejowego oraz prawidłowo analizuje ich zmiany i
wyprowadza wnioski co do ich przyczyn.

K_U01

K_U09

K_U02

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U02,

4. Student analizuje regulacje prawne oraz analizuje
dokumenty programowe dotyczące rozwoju transportu
kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej.

K_U12

K_U06

K_U20

S1A_U06,

S1A_U04,

S1A_U02,
S1A_U05,

Kompetencje społeczne

5. Student orientuje się w tematyce dotychczasowych przemian
w transporcie kolejowym w Polsce i Unii Europejskiej, i potrafi
dokonać krytycznej analizy w tym względzie.

K_K02 S1A_K04,

6. Student dyskutuje nad kierunkami dalszego rozwoju
transportu kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej wskazując
na czynniki warunkujące ten rozwój.

K_K08 S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Podstawowe zagadnienia z technologii transportu kolejowego (drogi kolejowe, urządzenia srk, zasady prowadzenia
ruchu kolejowego, technologia pracy manewrowej, technologia pracy stacji kolejowych). 4

2. Proces transportowy i kolejowy proces przewozowy. 1



3. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji oraz czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwach transportu
kolejowego. 2

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. 1

9. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich. 1

10. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

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. 2

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

10. Koszty przedsiębiorstw kolejowych . 1

11. Ceny usług kolejowych. 1

12. Funkcjonowanie rynku kolejowych usług transportowych. 1

Metody kształcenia
Wykłady; prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza tekstów z
dyskusją.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin ustny 1,2,4,5,6,

* kolokwium 3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwiów pisemnych z uwzględnieniemj aktywności
studenta na zajęciach.
Egzamin na koniec semestru odbywa się w formie wypowiedzi ustnej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Engelhardt J. (1998): Transport kolejowy w warunkach transformacji gospodarki. Tom I i II. Kolejowa Oficyna Wydawnicza

Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A. (2004): Technologia transportu kolejowego. WKiŁ

Literatura uzupełniająca

Engelhardt J., Wardacki W., Zalewski P. (1995): Transport kolejowy – organizacja, gospodarowanie, zarządzanie. Kolejowa
Oficyna Wydawnicza

Miecznikowski S. (red.) (2007): Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytety
Gdańskiego

Mindur L. (red.) (2008): Technologie transportowe XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Załoga E., Kwarciński T. (2006): Strategie rynkowe w transporcie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Czasopisma: Rynek Kolejowy, Transport i Komunikacja, Przegląd Komunikacyjny, Transport Miejski i Regionalny.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin



Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 12

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu lotniczego
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI08_52

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra gospodarki światowej i transportu morskiego

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marta Mańkowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania i gospodarowania w
transporcie lotniczym.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu ekonomii; dodatkowo preferowane opanowanie podstawowych zagadnień z
zakresu ekonomiki transportu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
problematyki transportu lotniczego w segmencie przewozów
pasażerskich i cargo.

K_W01

K_W11

S1A_W01,

S1A_W01,

2. Student zna zasady funkcjonowania, organizacji, zarządzania
i polityki transportowej w zakresie transportu lotniczego.

K_W02 S1A_W02,

Umiejętności

3. Student ocenia sytuację rynkową podmiotów rynku
przewozów lotniczych (w szczególności linii i portów
lotniczych).

K_U01

K_U09

K_U07

S1A_U03,

S1A_U01,

S1A_U05,

4. Student potrafi zidentyfikować obszary oraz zakres
konkurencji i kooperacji na rynku transportu lotniczego.

K_U01

K_U09

S1A_U03,

S1A_U01,

Kompetencje społeczne

5. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, analizując,
oceniając i dyskutując nad funkcjonowaniem i kierunkami
rozwoju żeglugi powietrznej i portów lotniczych w warunkach
rosnącej konkurencji wewnątrz- i międzygałęziowej.

K_K05 S1A_K02,

6. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w obszarze problematyki żeglugi powietrznej oraz portów
lotniczych m.in. poprzez krytyczną analizę i ocenę treści
najważniejszych dokumentów programowych szczebla
krajowego i międzynarodowego określających kierunki rozwoju
tego sektora transportu.

K_K03 S1A_K06,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Pojęcie, rola oraz ewolucja transportu lotniczego w systemie transportowym. 1

2. Rynek transportu lotniczego. 2

3. Infrastruktura transportu lotniczego. 1

4. Organizacja i zarządzanie transportem lotniczym. 2

5. Konkurencja w transporcie lotniczym. 2

6. Polityka transportowa w zakresie transportu lotniczego (PL i UE). 1

Forma zajęć: ćwiczenia



1. Charakterystyka i funkcjonowanie wybranych linii lotniczych. 3

2. Charakterystyka i funkcjonowanie wybranych portów lotniczych. 2

3. Perspektywy rozwoju rynku lotniczych przewozów pasażerskich w PL i UE. 1

4. Perspektywy rozwoju rynku lotniczych przewozów cargo w PL i UE. 1

5. Kooperacja transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu. 2

Metody kształcenia Wykłady: prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia: praca w grupach (metoda studium przypadków), dyskusja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,4,6,

* projekt 3,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektów obejmujących analizę
studiów przypadków prezentowanych na zajęciach oraz egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D. (2012): Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja. Wyd. Uniw. Gdańskiego

Ruciński A. (red.) (2006): Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba. Fundacja Rozwoju UG

Literatura uzupełniająca

Rucińska D., Ruciński A. (red.) (2000): Marketing na rynku usług lotniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Radomyski A. (2007): Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konkurencji. AON

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 12

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 12

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu morskiego
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI08_49

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra gospodarki światowej i transportu morskiego

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Michał Pluciński

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zdobycie kompleksowej wiedzy na temat technicznych, technologicznych i ekonomicznych aspektów
funkcjonowania żeglugi morskiej i portów morskich.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza na temat funkcjonowania transportu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna standardy obowiązujące w UE dotyczące
transportu morskiego.

K_W11

K_W12

S1A_W01,
S1A_W08,

S1A_W08,

2. Student rozpoznaje determinanty decyzji podejmowanych
przez usługodawców i usługobiorców transportu morskiego.

K_W02

K_W04

S1A_W02,
S1A_W04,

S1A_W11,

Umiejętności

3. Student charakteryzuje podstawowe kategorie ekonomiczne
odnoszące się do żeglugi morskiej oraz portów morskich i
rozwiązuje problemy pojawiające się w tych obszarach.

K_U09

K_U04

K_U07

K_U01

S1A_U01,
S1A_U02,

S1A_U08,

S1A_U05,
S1A_U06,

S1A_U03,
S1A_U08,

Kompetencje społeczne
4. Student jest zorientowany na zachowania typowe w
gospodarce rynkowej.

K_K04

K_K08

S1A_K02,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Miejsce transportu morskiego w gospodarce. 1

2. Podstawowe elementy składowe transportu morskiego. 2

3. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna statku morskiego. 2

4. Cechy morskiej żeglugi nieregularnej. 2

5. Cechy żeglugi regularnej. 2

6. Cechy żeglugi pasażerskiej i promowej. 1

7. Podstawowe pojęcia dotyczące portów morskich. 2

8. Techniczne elementy obrotu portowo-morskiego. 3

9. Charakterystyka procesu produkcyjnego w porcie. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Umowy w żegludze morskiej. 2



2. Koszty i ceny w żegludze morskiej. 3

3. Rynek uslug żeglugowych. 3

4. Ekonomiczne efekty eksploatacji floty i fundusze celowe w żegludze morskiej. 2

5. Ładunek jako przedmiot obrotu portowo- morskiego. 2

6. Koszty i cenny w portach morskich. 2

7. Rynek usług portowych. 2

8. Ekonomiczne efekty eksploatacji portów morskich i fundusze celowe przedsiębiorstw portowych. 2

Metody kształcenia Wykład problemowy, case study, dyskusja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* egzamin pisemny 1,2,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów: egzamin; test wyboru i uzupełnień.
Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Kujawa J. (red.) (2000): Organizacja i technika transportu morskiego. Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego

Kuźma L. (red.) (2001): Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego

Misztal K. (red) (2010): Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura uzupełniająca

Misztal K., Szwankowski S. (1999): Organizacja i eksploatacja portów morskich. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego

Salmonowicz H. (red.) (2007): Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe US nr 452,
Ekonomiczne problemy usług nr 7.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 20

Studiowanie literatury 28

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 30

Inne 4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Techniczno-ekonomiczne aspekty transportu samochodowego
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI17_42

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Agnieszka Wysocka

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z technologią transportu drogowego.
Przedstawienie podstawowych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw transportu
samochodowego oraz czynników warunkujących ekonomiczne wyniki ich działania. Analiza
podstawowych zagadnień funkcjonowania sektora samochodowego.

Wymagania wstępne: Znajomość przez studenta podstawowych zagadnień z mikroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstwa,
ekonomiki transportu oraz prawa transportowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach
technologicznych dotyczących transportu drogowego oraz
prawidłowo definiuje i charakteryzuje sektor transportu
samochodowego.

K_W01

K_W04

K_W02

S1A_W01,

S1A_W04,

S1A_W02,

2. Student orientuje się w zasadach gospodarowania
czynnikami produkcji w przedsiębiorstwach transportu
samochodowego oraz potrafi zidentyfikować i scharakteryzować
bariery rozwoju transportu samochodowego, w tym
problematykę kosztów zewnętrznych związanych z
funkcjonowaniem tej gałęzi transportu, jak również orientuje
się w zakresie polityki transportowej oraz regulacji prawnych w
odniesieniu do sektora transportu samochodowego.

K_W04

K_W11

S1A_W04,

S1A_W08,
S1A_W09,

Umiejętności

3. Student rozwiązuje proste przykłady dotyczące obliczeń
wskaźników techniczno – ekonomicznych w przedsiębiorstwach
transportu samochodowego oraz prawidłowo analizuje ich
zmiany i wyprowadza wnioski co do ich przyczyn.

K_U01

K_U09

K_U05

K_U03

S1A_U01,
S1A_U08,

S1A_U01,
S1A_U02,
S1A_U03,

S1A_U06,
S1A_U07,

S1A_U09,

4. Student analizuje regulacje prawne oraz dokumenty
programowe dotyczące rozwoju transportu samochodowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

K_U06

K_U12

K_U09

S1A_U04,

S1A_U06,

S1A_U01,
S1A_U02,
S1A_U03,

Kompetencje społeczne

5. Student dyskutuje i zachowuje otwartość na opinie dotyczące
barier rozwoju transportu samochodowego w tym kosztów
zewnętrznych tej gałęzi transportu.

K_K02

K_K08

K_K07

S1A_K04,

S1A_K07,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady



1. Charakterystyka i znaczenie transportu samochodowego we współczesnym świecie 1

2. Podstawowe informacje o infrastrukturze drogowej 1

3. Polityka transportowa oraz regulacje prawne dotyczące transportu samochodowego 1

4. Technika w procesach transportowych 1

5. Technologie przewozów osób i ładunków w transporcie samochodowym 2

6. Gospodarowanie rzeczowymi czynnikami produkcji oraz czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwach transportu
samochodowego 2

7. Koszty, ceny i rentowność w przedsiębiorstwach transportu samochodowego 2

8. Problematyka kosztów zewnętrznych w transporcie samochodowym 2

9. Efektywność inwestycji infrastrukturalnych 2

10. Innowacje w transporcie 2

11. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju transportu drogowej w Polsce i Unii Europejskiej 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Sektor samochodowy 1

2. Ustawa o transporcie drogowym, licencjonowanie 1

3. Technologia a transport drogowy 1

4. Środki transportu drogowego jako element oraz wyznacznik technologii przewozu 1

5. Identyfikacja oraz charakterystyka tradycyjnych technologii transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz
rzeczy 1

6. Czas pracy kierowców 1

7. Technologie multimodalne z udziałem transportu drogowego 1

8. Wykorzystanie czynników produkcji w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 1

9. Proces transportowy i jego elementy 1

10. Inteligentne systemy zarządzania taborem samochodowym a technologia przewozu 1

11. Gospodarowanie w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 1

12. Racjonalność i efektywność działania przedsiębiorstwa transportu samochodowego 2

13. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w transporcie samochodowym 1

14. Ceny i koszty w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 2

15. Problematyka kosztów zewnętrzny transportu samochodowego 1

16. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego 1

Metody kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, analiza
tekstów z dyskusją.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin ustny 1,2,5,

* kolokwium 1,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwiów pisemnych uwzględniających ocenę ciągłą
aktywności studenta na zajęciach.
Egzamin na koniec semestru odbywa się w formie ustnej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Burnewicz J (2005): Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ

Prochowski L., Żuchowski A. (2009): Technika transportu ładunków. WKiŁ

Literatura uzupełniająca

Bentkowska-Senator K., Kordel Z. (Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 2007): Polski transport samochodowy ładunków. KODEKS

Letkiewicz A. (2006): Gospodarowanie w transporcie. WUG



Starowicz W. (red.) (2006): Międzynarodowy transport drogowy. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK, seria: Monografie nr 15

Prochowski L., Żuchowski A. (2004): Samochody ciężarowe i autobusy, pojazdy samochodowe. WKiŁ

Mindur L. (red.) (2008): Technologie transportowe XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J. (2006): Infrastruktura transportu samochodowego.. Oficyna wydawnicza Politechniki
Warszawskiej

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.) (2010): Transport. PWN

Czasopisma: Spedycja. Transport. Logistyka; Przegląd Komunikacyjny; Przewoźnik; Logistyka.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 36

Udział w konsultacjach 4

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 11

Studiowanie literatury 7

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3



Nazwa przedmiotu:
Technologia transportu i przeładunku
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI17_75

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra systemów i polityki transportowej

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Projektowanie i Eksploatacja
Systemów Magazynowych,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 12 27

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Dariusz Milewski

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z infrastrukturą, taborem,
technologiami przewozu ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym i żegludze śródlądowej oraz
technologiami prac ładunkowych w transporcie i technologiami transportu kombinowanego z
wykorzystaniem tych gałęzi transportu.

Wymagania wstępne:
Znajomość przez studenta podstawowych zagadnień z przedmiotów: ekonomika transportu, techniczno-
ekonomiczne aspekty transportu samochodowego oraz techniczno-ekonomiczne aspekty transportu
kolejowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje i charakteryzuje podstawowe zagadnienia
dotyczące infrastruktury, taboru oraz technologii przewozu i
ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym i żegludze
śródlądowej.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,

2. Student definiuje i charakteryzuje podstawowe technologie
transportu kombinowanego oraz orientuje się w podstawowych
zagadnieniach dotyczących technologii prac ładunkowych w
transporcie.

K_W11

K_W10 

K_W12

S1A_W01,
S1A_W08,

S1A_W06,

S1A_W08,

Umiejętności

3. Student potrafi ustalić i scharakteryzować w sposób ogólny
technologie przewozowe wybranych ładunków poszczególnych
gałęzi transportu, w tym z uwzględnieniem technologii
transportu kombinowanego.

K_U18

K_U19

K_U06

S1A_U03,

S1A_U06,

S1A_U04,

4. Student potrafi zidentyfikować i dobrać odpowiednią
technologię związaną z pracami ładunkowymi w transporcie.

K_U01

K_U08

K_U03

S1A_U03,
S1A_U08,

S1A_U09,

S1A_U09,

Kompetencje społeczne

5. Student akceptuje podjęcie odpowiedzialności za organizację
przewozu ładunków w zakresie dobrania odpowiedniej
technologii przewozu i przeładunku, jest odpowiedzialny,
profesjonalny, identyfikuje dylematy związane z praca
logistyka.

K_K03

K_K02

K_K01

S1A_K04,

S1A_K04,

S1A_K01,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Procesy produkcyjne w transporcie. 1

2. Infrastruktura transportu samochodowego. 1

3. Tabor samochodowy. 1

4. Podstawowe technologie przewozów w transporcie samochodowym. 1



5. Infrastruktura transportu kolejowego. 1

6. Tabor kolejowy. 1

7. Podstawowe technologie przewozów w transporcie kolejowym. 1

8. Infrastruktura żeglugi śródlądowej. 1

9. Tabor żeglugi śródlądowej. 1

10. Podstawowe technologie przewozów w żegludze śródlądowej. 1

11. Technologia prac ładunkowych w transporcie. 1

12. Transport kombinowany. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Infrastruktura liniowa transportu samochodowego. 1

2. Infrastruktura punktowa transportu samochodowego. 1

3. Tabor pasażerski w transporcie samochodowym. 1

4. Tabor ciężarowy w transporcie samochodowym. 1

5. Wybrane technologie przewozu osób i ładunków w transporcie samochodowym. 1

6. Infrastruktura liniowa transportu kolejowego. 1

7. Infrastruktura punktowa transportu kolejowego. 1

8. Tabor wagonowy. 1

9. Pojazdy trakcyjne. 1

10. Wybrane technologie przewozu osób i ładunków w transporcie kolejowym. 2

11. Infrastruktura liniowa i punktowa żeglugi śródlądowej. 2

12. Tabor żeglugi śródlądowej. 2

13. Wybrane technologie przewozu osób i ładunków w żegludze śródlądowej. 2

14. Podstawowe zasady rozmieszczania i zabezpieczania ładunków w środkach transportowych i jednostkach
ładunkowych. 2

15. Maszyny i urządzenia ładunkowe. 2

16. Punkty ładunkowe. 2

17. Podstawowe zasady prowadzenia prac ładunkowych. 2

18. Wybrane technologie przewozu i przeładunku w transporcie kombinowanym. 2

Metody kształcenia
Wykłady - prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia - prezentacje multimedialne, opracowanie projektu, praca w grupach, analiza tekstów z
dyskusją.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,

* kolokwium 3,4,

* projekt 3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwiów pisemnych, oraz opracowanego projektu.
Egzamin na koniec semestru odbywa się w formie pisemnej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Mindur L. (red.) (2008): Technologie transportowe XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Prochowski L., Żuchowski A. (2009): Technika transportu ładunków. WKiŁ

Literatura uzupełniająca

Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A. (2004): Technologia transportu kolejowego.. WKiŁ

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W. (2007): Transport wodny śródlądowy. Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego



Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J. (2006): Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna wydawnicza Politechniki
Warszawskiej

Jakubowski L. (2009): Technologia prac ładunkowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Czasopisma: „Drogownictwo”, „Przewoźnik”, „Infrastruktura transportu”, „Logistyka”, „Rynek Kolejowy”, „Technika
Transportu Szynowego.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 39

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 14

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu: 

Technologiczne i techniczne aspekty funkcjonowania magazynu 
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE) 

Kod przedmiotu: 

04.9VI48AI10_70 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki 

Nazwa kierunku: 

Logistyka 

Forma studiów: 

pierwszego stopnia, niestacjonarne 
Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Projektowanie i Eksploatacja 

Systemów Magazynowych, 

Rok / semestr: 

3 / 5 

Status przedmiotu / modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia pracownia 

Wymiar zajęć: 12 18 18 

Koordynator 

przedmiotu / modułu: 
dr hab. prof. US Mariusz Jedliński 

Prowadzący zajęcia: 

Cel przedmiotu / 

modułu: 

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 wstępne: 
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki 

magazynowej, logistyki. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla programu 

Odniesienie do 

efektów dla obszaru 

Wiedza 

1. Rozpoznaje, klasyfikuje oraz opisuje właściwości urządzeń

magazynowych, transportu wewnętrznego oraz technologii 

wspomagających zrządzanie magazynem. 

K_W01 

K_W06 

S1A_W01, 

S1A_W06, 

2. Wymienia zadania urządzeń magazynowych. K_W10 

K_W08 

K_W04 

S1A_W06, 

S1A_W04, 

S1A_W04, 

Umiejętności 

3. Ustala kryteria doboru oraz wybiera wyposażenie

magazynowe w zależności od rodzaju magazynu i składowanego 

towaru. 

K_U05 

K_U01 

K_U09 

S1A_U07, 

S1A_U03, 

S1A_U02, 

4. Organizuje i zarządza pracami w strefie przyjęć, składowania,

kompletacji i wydań w magazynie. 

K_U18 

K_U15 

K_U19 

S1A_U03, 

S1A_U06, 

S1A_U07, 

S1A_U08, 

Kompetencje społeczne 

5. Potrafi pracować w grupie ludzi oraz zarządzać nią

rozdzielając zadania magazynowe między jej członków. 

K_K05 

K_K06 

K_K07 

S1A_K02, 

S1A_K03, 

S1A_K04, 

6. Ma świadomość ciągłego postępu technologicznego w

zakresie wyposażenia magazynowego, wymuszającego dalsze 

samodoskonalenie swojej wiedzy i umiejętności. 

K_K01 

K_K08 

S1A_K01, 

S1A_K04, 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: wykłady 

1. Obiekty magazynowe. 2 



2. Urządzenia magazynowe. 3 

3. Urządzenia transportu wewnętrznego. 2 

4. Technologie wspomagające zarządzanie magazynem. 3 

5. Urządzenia pomocnicze. 2 

Forma zajęć: ćwiczenia 

1. Klasyfikacja magazynów według różnych kryteriów. 2 

2. Wyposażenie instalacyjno—budowlane w magazynie. 2 

3. Wyposażenie technologiczne magazynów. 2 

4. Urządzenia do składowania w systemach ręcznym i zmechanizowanym. 2 

5. Rodzaje procesów magazynowych. 2 

6. Określanie stref i układów technologicznych magazynu. 2 

7. Infrastruktura transportu wewnętrznego (dźwignice, dźwigi, ładowarki). 2 

8. Infrastruktura transportu wewnętrznego – wózki transportowe (pchające, unoszące, podnośnikowe). 1 

9. Infrastruktura transportu wewnętrznego – przenośniki (cięgnowe, bezcięgnowe). 1 

10. Palety ładunkowe, kontenery ładunkowe, pojemniki. 1 

11. Urządzenia do zabezpieczania jednostek ładunkowych. 1 

Forma zajęć: pracownia 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na magazynie. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego. 2 

2. Planowanie zagospodarowania przestrzeni magazynu. Metody składowania. 2 

3. Dobór wyposażenia magazynu zgodnie z jego przeznaczeniem – analiza krytyczna. 2 

4. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. 2 

5. Techniczne i technologiczne aspekty funkcjonowania procesów przyjęcia i wydania towarów w magazynie. 2 

6. Techniczne i technologiczne aspekty funkcjonowania procesów składowania i kompletacji towarów w magazynie 2 

7. Automatyka magazynowa – obsługa manualna i systemowa. 2 

8. Techniki automatycznej identyfikacji – warsztaty porównawcze. 4 

Metody kształcenia 
Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w 

grupach, zajęcia praktyczne. 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

* egzamin pisemny 1,2,3,4, 

* kolokwium 1,2,3,4,6, 

* praca pisemna/esej/recenzja 1,2,4,6, 

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 4,3,5,6, 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru/ zadaniami otwartymi bądź 

dłuższej wypowiedzi pisemnej. Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej 

literatury przedmiotu. 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium w formie pisemnej (pytania otwarte) z treści 

przedstawionych podczas zajęć. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas 

wykonywanych ćwiczeń. 

Zaliczenie laboratoriów nastąpi na podstawie obserwacji prac praktycznych wykonywanych przez 

studenta oraz eseju opisującego jedną z wykonywanych prac. 

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

Niemczyk A. (2010): Zarządzanie magazynem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistycznej 

Wojciechowski Ł. (2009): Infrastruktura magazynowa i transportowa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistycznej 

Literatura uzupełniająca 

Dudziński Z. (2008): Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK 



 

Korzeń Z. (1998): Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. ILiM 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 48 

Udział w konsultacjach 5 

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8 

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 22 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 

 



Nazwa przedmiotu:
Towaroznawstwo
(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI02_9

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra efektywności innowacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr inż. Jerzy Gracz

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: Zagadnienia z podstaw ekonomii, podstaw logistyki oraz podstaw marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje pojęcie „towar” i potrafi wymienić jego
charakterystyczne cechy.

K_W01 S1A_W01,

2. Student zna problematykę ochrony praw własności
intelektualnej w zakresie towaroznawstwa.

K_W03 S1A_W10,

3. Student zna główne instytucje zajmujące się problematyką
jakości towarów i ich badaniem, a także certyfikowaniem.

K_W10 

K_W13

K_W12

S1A_W03,
S1A_W06,

S1A_W08,

S1A_W08,

Umiejętności

4. Student potrafi wykorzystać wiedzę o miejscu
towaroznawstwa w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i
metodycznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

K_U06

K_U09

S1A_U04,

S1A_U02,

5. Student ocenia i klasyfikuje towary. K_U08

K_U03

K_U01

S1A_U09,

S1A_U09,

S1A_U01,
S1A_U08,

Kompetencje społeczne

6. Student potrafi aktywnie współdziałać w ramach pracy w
grupie.

K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

7. Student jest zorientowany na właściwą komunikację,
zarówno ze specjalistami w danej dziedzinie, jak i z osobami,
które nie są specjalistami.

K_K04

K_K07

S1A_K02,

S1A_K04,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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

Forma zajęć: ćwiczenia

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

Metody kształcenia Nauczanie tradycyjne: Wykład z prezentacją multimedialną, Case study, Praca w grupach, Burza
mózgów.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* projekt 1,2,3,4,5,6,

* kolokwium 3,1,2,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu następuje na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego oraz
wykonania projektu grupowego. Kolokwium zaliczeniowe może się odbyć w formie testu wyboru i/lub
pytań otwartych. Warunkiem pozytywnego zaliczenia będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na
minimum 60% pytań testowych i/lub minimum 60% pytań otwartych. W przypadku pozytywnego
zaliczenia kolokwium i złożenia projektu grupowego, aktywność na ćwiczeniach może mieć wpływ na
wysokość oceny końcowej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Jałowiec T. (2011): Towaroznawstwo dla logistyki, wybrane problemy. Wyd. Difin

Karpiel Ł., Skrzypek M. (2000): Towaroznawstwo ogólne. Wyd. AE w Krakowie

Literatura uzupełniająca

Domke W. (1998): Vademecum materiałoznawstwa. Wyd. Naukowo-Techniczne

Mokrzyszczak H. (1985): Ładunkoznawstwo. WKiŁ

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 17

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Transport intermodalny
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI08_51

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra gospodarki światowej i transportu morskiego

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Jerzy Wronka

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem zajęć (wykłady i cwiczenia) jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy w zakresie
transportu intermodalnego, obejmującej: procesy i łańcuchy transportowe; technologie intermodalne
(przewozowe, przeładunkowe i informacyjne); zagadnienia rynku transportu intermodalnego;
instrumenty promowania transportu intermodalnego; najlepsze praktyki europejskie; transport
intermodalny w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju transportu.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z ekonomiki transportu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu transportu
intermodalnego.

K_W01 S1A_W01,

2. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu transportu
intermodalnego obejmującą zagadnienia ekonomiczne, prawno-
organizacyjne oraz techniczno-eksploatacyjne.

K_W02

K_W11

S1A_W02,
S1A_W04,

S1A_W01,
S1A_W08,

3. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zrównoważonego
transportu oraz promowania transportu intermodalnego przez
międzynarodowe organizacje.

K_W12 S1A_W08,

Umiejętności

4. Klasyfikuje procesy i łańcuchy transportu intermodalnego
oraz rozróżnia technologie przewozowe, przeładunkowe i
informacyjne.

K_U06

K_U01

K_U04

S1A_U04,

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U08,

5. Posiada umiejętności identyfikowania i analizy najlepszych
praktyk europejskich oraz oceny możliwości ich wykorzystania
na polskim rynku transportu intermodalnego.

K_U18

K_U16

K_U12

S1A_U03,

S1A_U08,

S1A_U06,

Kompetencje społeczne

6. Zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk rynkowych w
europejskim transporcie intermodalnym.

K_K03 S1A_K04,

7. Wykazuje kreatywność w ocenie problemów transportu
intermodalnego w Polsce.

K_K08

K_K04

S1A_K04,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Definicje, pojęcia, cechy charakterystyczne oraz technologie przewozowe i przeładunkowe w transporcie
intermodalnym. 2

2. System transportowy, łańcuchy i procesy transportowe: pojęcia, definicje i cechy charakterystyczne. 1

3. Transport intermodalny w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju transportu. 1

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

6. Terminale intermodalne. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Innowacyjne technologie w transporcie intermodalnym- studia przypadków najlepszych praktyk europejskich. 4

2. Systemy informacyjne w transporcie intermodalnym. 2

3. Transport kolejowy w intermodalnych łańcuchach transportowych. 5

4. Morsko-lądowe intermodalne łańcuchy transportowe. 3

5. Rynek transportu intermodalnego w Polsce. 4

Metody kształcenia Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia w formie analizy tekstów i przypadków najlepszych praktyk z dyskusją.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* egzamin pisemny 1,2,3,4,

* praca pisemna/esej/recenzja 5,6,7,

* kolokwium 5,6,7,

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin pisemny (opracowanie odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy z wykładów oraz literatury
podstawowej).
Zaliczenie pisemne ćwiczeń na podstawie przedłożonych esejów z zakresu ćwiczeń i literatury
uzupełniającej.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Neider J., D. Marciniak-Neider (2005 ): Transport multimodalny. Wyd. U.Gd

Wronka J. (2008): Transport kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka. Wyd. Naukowe US

Literatura uzupełniająca

Wojewódzka-Król K. i Rydzkowski W. (red.) (2010 ): Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Wyd. PWN

Mindur L. (red.) (2008): Technologie transportowe XXI wieku. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB

Biała Księga Komisji Europejskiej (28.3.2011 ): Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM(2011) 144 wersja ostateczna

Czasopisma: Przegląd Komunikacyjny; Rynek Kolejowy; Namiary na Morze i Handel; Spedycja, Transport, Logistyka; Transport
i Komunikacja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 21

Studiowanie literatury 35

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.0VI48AI13_54

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra organizacji i zarządzania

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Małgorzata Skweres-Kuchta

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest:
- 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 wstępne: Znajomość zagadnień z podstaw zarządzania oraz mikro- i makroekonomii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza
1. Student rozróżnia podstawowe metody i techniki wspierające
zarządzanie strategiczne.

K_W04

K_W09

S1A_W04,

S1A_W06,

Umiejętności

2. Student potrafi zastosować konkretne narzędzia i
instrumenty zarządzania strategicznego do rozwiązywania
wybranych problemów zarządczo-decyzyjnych.

K_U06

K_U05

S1A_U04,

S1A_U06,

3. Student analizuje i ocenia zagadnienia z zakresu zarządzania
strategicznego.

K_U01

K_U08

K_U07

S1A_U08,

S1A_U10,

S1A_U06,

Kompetencje społeczne

4. Student angażuje się w pracę na zajęciach, w tym pracę
zespołową.

K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

5. Student wykazuje kreatywność w przygotowywaniu zadań
dodatkowych.

K_K01 S1A_K01,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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

5. Strategie zarządzania wiedzą. 1

6. Strategie zarządzania płynnością finansową jako przykład strategii finansowych. 1

7. Wdrożenie strategii i kontrola strategiczna. 1

Forma zajęć: ćwiczenia



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

5. Formułowanie, wdrażanie i ocena opcji strategicznych. 2

6. Kontrola strategiczna a controlling. 2

Metody kształcenia Wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, studia
przypadków, ćwiczenia w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* egzamin pisemny 1,2,3,4,

* prezentacje 2,3,3,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium
zaliczeniowego na podstawie zagadnień omawianych na ćwiczeniach oraz prezentacja przygotowanej
pracy w grupie nad studium przypadku; egzamin pisemny na podstawie treści omawianych na wykładach
i zalecanej literatury.

Oceną kocową z przedmiotu jet ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Gierszewska G., Romanowska M. (2003): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE

Stabryła A. (2007): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN

Literatura uzupełniająca

Urbanowska - Sojkin E., Banaszczyk P. (2009): Praktyka zarządzania strategicznego. PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 21

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 30

Studiowanie literatury 28

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 32

Inne 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Zachowania nabywców usług
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.7VI48AI11_79

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra marketingu usług

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 18 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Izabela Ostrowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 wstępne: Podstawy marketingu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny zachowania
nabywcze.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,

2. Student potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na
nabywcę usług oraz zna proces zakupu usługi.

K_W08 S1A_W03,
S1A_W04,
S1A_W05,

Umiejętności

3. Student potrafi zrozumieć i zinterpretować zachowania
nabywców usług dla wskazanego przykładu.

K_U01

K_U13

K_U19

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U02,

S1A_U04,
S1A_U08,

4. Student identyfikuje specyficzne uwarunkowania i główne
elementy decyzji podczas zakupu usług na wskazanym
przykładzie.

K_U02

K_U05

S1A_U01,

S1A_U07,

Kompetencje społeczne
5. Student akceptuje zasady etyki w biznesie, w szczególności
wiedzę o zachowaniu klientów stosuje jako motywację, a nie
manipulację.

K_K03

K_K04

S1A_K04,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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. 1

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. 1



10. Proces podejmowania przez usługobiorcę decyzji nabywczych: postrzeganie wartości, motywacja, postawy i
emocje, proces uczenia się. 1

11. Rodzina i grupy odniesienia przy zakupie usług. 1

12. Styl życia a zachowania usługobiorców. 1

13. Zadowolenie usługobiorcy i satysfakcja z zakupu usług. 2

14. Dysonans pozakupowy w usługach. 2

15. Modele zachowań nabywczych w usługach. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

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

Metody kształcenia Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,5,

* prezentacje 3,4,5,

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. Przygotowanie i
prezentacja procesu zakupu usługi z uwzględnieniem specyficznego uwarunkowania decyzji zakupu na
przykładzie wybranych usług.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Rosa G., Perenc J. (red.) (2011): Zachowania nabywców. Wydawnictwo Naukowe US

Literatura uzupełniająca

Mazurek-Łopacińska K. (2003): Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Rogoziński K., Nicholas R. (2001): Marketing usług na przykładach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 7

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 17

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 12

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



 

Nazwa przedmiotu: 

Zarządzanie gospodarką materiałową 
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE) 

 

Kod przedmiotu: 

04.9VI48AI10_72 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki 

Nazwa kierunku: 

Logistyka 

 

Forma studiów: 

pierwszego stopnia, niestacjonarne 

 

Profil kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Projektowanie i Eksploatacja 

Systemów Magazynowych, 

Rok / semestr: 

3 / 5, 6 

Status przedmiotu / modułu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

 
Forma zajęć: 

 

wykłady 
 

ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 

  

Wymiar zajęć: 18 30 18   

Koordynator 

przedmiotu / modułu: 

 

dr Joanna Drobiazgiewicz 

Prowadzący zajęcia:  
 

 
Cel przedmiotu / 

modułu: 

Celem procesu dydaktycznego przedmiotu jest zapoznanie studentów z przykładami funkcjonujących 

rozwiązań w 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 wstępne: 

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego wymagana jest wiedza z zakresu podstaw gospodarki 

magazynowej, podstaw logistyki. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla programu 

Odniesienie do 

efektów dla obszaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiedza 

1. Student definiuje podstawowe pojęcia związane z gospodarką 

materiałową w przedsiębiorstwie. 

K_W01 

K_W02 

S1A_W01, 

S1A_W02, 

2. Rozróżnia i wyjaśnia metody obniżania poziomu zapasów, 

zarządzania zapasami oraz techniki prognozowania 

zapotrzebowania materiałowego, zna narzędzia informatyczne 

pozwalające na stosowanie oraz usprawnianie tych metod. 

K_W08 

K_W04 

K_W06 

S1A_W03, 

S1A_W11, 

S1A_W06, 

3. Student opisuje podsystem planowania zapasów w połączeniu 

z systemami zamówień, produkcji i dostaw oraz gospodarką 

magazynową. 

K_W11 

K_W09 

K_W04 

S1A_W08, 

S1A_W06, 

S1A_W04, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umiejętności 

4. Student dokonuje wyboru strategii pozyskania materiałów i 

dostawcy materiałowego argumentując (uzasadniając) swój 

wybór oraz potrafi zarządzać procesem dostaw. 

K_U09 

K_U06 

K_U02 

S1A_U02, 

S1A_U03, 

S1A_U04, 

S1A_U01, 

5. Student analizuje, projektuje oraz zarządza gospodarką 

materiałową wewnątrz przedsiębiorstwa wykorzystując poznane 

metody i narzędzia, uwzględniając przy tym perspektywę czasu, 

kosztu i jakości jej funkcjonowania. 

K_U01 

K_U17 

K_U15 

K_U10 

S1A_U03, 

S1A_U08, 

 

S1A_U07, 

S1A_U06, 

S1A_U04, 

S1A_U08, 



 

 

 

 

 

 

 
Kompetencje społeczne 

6. Student rozumie jak ważne dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa na rynku są decyzje dotyczące systemu 

gospodarki materiałowej; aktywnie dyskutuje nad 

możliwościami optymalizacji tego systemu. 

K_K02 

K_K08 

K_K07 

S1A_K04, 

S1A_K04, 

S1A_K04, 

7. Student jest przygotowany do kontaktów z otoczeniem 

branżowym oraz uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się w 

zakresie systemów wymiany informacji 

K_K04 

K_K01 

S1A_K02, 

S1A_K01, 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć: wykłady 

1. Istota gospodarki materiałowej i jej miejsce w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. 1 

2. Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki materiałowej. 1 

3. Podsystemy gospodarki materiałowej. 1 

4. Rodzaje dóbr w gospodarce materiałowej. 1 

5. Indeks materiałowy i kartoteka materiałowa. Dokumentacja w gospodarce materiałowej. 1 

6. Metody i narzędzia zarządzania zapasami materiałowymi 1 

7. Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych. 1 

8. Metody wyceny zapasów. 1 

9. Sterowanie jakością materiałów. Zapewnienie jakości. 1 

10. Ewidencja stanów magazynowych. 1 

11. Koszty gospodarki materiałowej. 1 

12. Wpływ informatyki na logistykę materiałową. 1 

13. Ocena źródeł pozyskania zasobów. Strategie i taktyki pozyskania materiałów. 1 

14. Wybór dostawcy materiałowego- proces i kryteria wyboru. 1 

15. System planowania zamówień i dostaw. 1 

16. Ocena wyników działania i etyka w sferze zakupów materiałowych. 1 

17. Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwach różnych branż - przegląd. 1 

18. Gospodarka materiałowa w Polsce – ujęcie statystyczne według GUS. 1 

Forma zajęć: ćwiczenia 

1. Organizacja przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. 1 

2. Proces przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. System push i pull. 2 

3. Źródła informacji o zapotrzebowaniu na materiały – case study. 1 

4. Prognozowanie sprzedaży a zapotrzebowanie materiałowe - zadania. 2 

5. Make or buy oraz outsorcing w decyzjach materiałowych. 1 

6. Planowanie potrzeb produkcyjnych - systemy MRP I i MRP II. 2 

7. Wybór dostawcy materiałowego – case study. 1 

8. Składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów. 1 

9. Narzędzia zapewnienia jakości dostarczanych materiałów. 2 

10. Strategie zaopatrzenia materiałowego. 1 

11. Analiza ABC i XYZ w planowaniu materiałowym. 2 

12. Planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych zapasów materiałowych – zadania. 2 

13. Harmonogramowanie produkcji. 1 

14. Bilanse materiałowe. Ekonomiczny rachunek zużycia materiałowego. 2 

15. Kontrola zużycia materiałów. Normy zużycia. 1 

16. Rozchód materiałów w przedsiębiorstwie. Metody wyceny zapasów. 2 



 

17. Znaczenie informatyzacji w usprawnieniu gospodarki materiałowej. 1 

18. Zakres obowiązków pracowników gospodarki materiałowej. 1 

19. Kalkulacja kosztów materiałowych. 1 

20. Budżetowanie gospodarki materiałowej. 1 

21. Inwentaryzacja materiałów. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych. 1 

22. Ocena funkcjonowania gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. 1 

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne 

1. Systemy informatyczne w gospodarce materiałowej – przegląd funkcjonalności. 2 

2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu materiałami - wycena materiałów, bilanse materiałowe, 

kontrola zużycia, określanie wielkości zamówień, analiza stanu zapasów, controlling kosztów oraz zadania 

transportowe. 

 
6 

3. System ERP - Dodawania, aktualizacja, wyszukiwanie oraz opracowywania danych materiału. 1 

4. System ERP - Zarządzanie kartoteką materiałową. Zmiany meto wyceny materiałów. 1 

5. System ERP - tworzenie zamówień oraz ruchy materiałowe (przyjęcie, wydanie, przesunięcie magazynowe). 1 

6. System ERP - zarządzanie transakcjami okresowymi. 1 

7. System ERP - zlecenia produkcyjne. 1 

8. System ERP - planowanie potrzeb materiałowych (MRP). 3 

9. System ERP - raporty dotyczące zapasów (lista księgowań zapasów, zapasy na magazynie, zapasy zablokowane, 

raport cen, raport kontroli itp.) 

 

1 

10. Wykorzystanie internetu w zarządzaniu gospodarką materiałową. 1 

 
Metody kształcenia 

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, case study, metoda sytuacyjna, 

dyskusja okrągłego stołu, blended learning. 

 

 

 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

* kolokwium 1,2,3,4,5,7, 

* egzamin pisemny 1,2,3,4,5,7, 

* sprawdzian 3,4,5,6,7, 

 

 

 

 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Egzamin pisemny - zadania, pytania otwarte i/lub testowe obejmujące wiedzę zarówno z wykładu, ćwiczeń 

oraz zalecanej literatury przedmiotu. 

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana 

podczas ćwiczeń. 

Zaliczenie laboratorium: sprawdziany praktycznych umiejętności studenta z obsługi poznanego 

oprogramowania. 

 
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

Lyssons K. (2006): Zakupy zaopatrzeniowe. PWE 

Andrzejczyk P., Zając J. (2009): Zapasy i magazynowanie Przykłady i ćwiczenia. ILiM 

Literatura uzupełniająca 

Murray M. (2012): Materials management with SAP ERP. Galileo Press 

Rdzawski Z. (2012): Wstęp do gospodarki materiałowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 

Czasopisma: Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Logistyka, Eurologistics, Logistyka a jakość. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 72 

Udział w konsultacjach 11 

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 4 

Przygotowanie się do zajęć 50 

Studiowanie literatury 35 



 

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 33 

Inne 20 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225 

Liczba punktów ECTS 9 

 



Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie informacją w procesach logistycznych
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI04_40

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra ekonomiki i organizacji telekomunikacji

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Transport Międzynarodowy,

Rok / semestr:
2 / 4

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Wiesław Maziarz

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystania informacji w procesach logistycznych oraz funkcjonowania systemów informacyjnych w
działalności logistycznej.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania organizacjami oraz finansów przedsiębiorstw.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Definiuje pojecie informacji logistycznej, określa jej rodzaje
oraz atrybuty jakości.

K_W01

K_W06

S1A_W01,

S1A_W06,

2. Zna pojecie systemu informacji logistycznej i jego funkcje. K_W06 S1A_W06,

Umiejętności

3. Identyfikuje potrzeby informacyjne w łańcuchu logistycznym. K_U01

K_U15

K_U19

K_U02

K_U03

S1A_U03,

S1A_U06,

S1A_U04,
S1A_U06,

S1A_U02,

S1A_U09,

Kompetencje społeczne
4. Wyciąga wnioski oraz dyskutuje na temat warunków
sprawnego funkcjonowania systemu informacji logistycznej.

K_K08

K_K04

S1A_K04,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

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. 1

5. Przesłanki zastosowania informatyki w logistyce. 2

6. Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne wspomagające zarządzanie logistyką. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rodzaje informacji oraz jej atrybuty jakości. 2

2. Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz źródła informacji logistycznej. 2

3. Informacja strategiczna w działalności operatorów branży TSL. 3

4. Przepływy informacyjne w aspekcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych. 3



5. Mierniki procesów logistycznych dla poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw. 2

6. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką. 4

7. Efekty wdrażania informatyki w logistyce. 2

Metody kształcenia Wykłady - prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia - analiza przypadków z dyskusją.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* praca pisemna/esej/recenzja 2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Ocena z zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium pisemnego oraz pracy pisemnej na
zadany temat.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Ober J. (2007): Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Majewski J. (2006): Informatyka dla logistyki. ILiM

Literatura uzupełniająca

Czasopismo: Logistyka..

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie się do zajęć 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2



Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie jakością w logistyce
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_16

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
2 / 3

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 12 12

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr hab. prof. US Mariusz Jedliński

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

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 zapozna się również z obowiązującymi
standardami oraz procedurami jakości, a także metodami identyfikacji i obniżania kosztów jakości.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu logistyki oraz zarządzania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia jakości i zarządzania
jakością w logistyce.

K_W01

K_W02

S1A_W01,

S1A_W02,

2. Zna i rozumie metody zarządzania i doskonalenia jakości w
organizacji.

K_W04

K_W13

S1A_W04,

S1A_W08,

Umiejętności

3. Student potrafi zastosować techniki zarządzania systemem
jakości w przedsiębiorstwie.

K_U03

K_U04

S1A_U09,

S1A_U08,

4. Umie wybrać i zastosować konkretne narzędzia budowy
systemu jakościowego w organizacji.

K_U05

K_U11

S1A_U06,

S1A_U03,

Kompetencje społeczne

5. Student chętnie podejmuje wnioskowania w zakresie
definiowania problemów koncepcji zastosowania systemów
zarządzania jakością.

K_K01

K_K02

S1A_K01,

S1A_K04,

6. Potrafi krytycznie wyrażać opinie na tematy związane z
możliwościami wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań
jakościowych w obszarze zarządzania logistyką w
przedsiębiorstwie.

K_K04

K_K08

S1A_K02,

S1A_K07,

7. Pracuje w zespole podczas realizowanych ćwiczeń tworząc
projekt zespołowy.

K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie jakością. 1

2. TQM - tworzenie kultury jakości w organizacji. 2

3. Rola jakości w logistycznej obsłudze logistycznej klienta. 2

4. Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu jakością (w tym inne standardy biznesowe). 1



5. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością w logistyce (diagram Pareto, diagram Ishikawy, schematy blokowe,
diagram relacji, dom jakości). 2

6. Wybrane metody doskonalenia jakości (m.in. Kaizen, 5S). 2

7. Koszty jakości w logistyce – identyfikacji oraz metody obniżania. 1

8. Benchmarking logistyczny – sztuka dorównywania najlepszym. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie jakością. Pojęcie i różnice. 1

2. Wymagania jakości w zakresie usług logistycznych. 1

3. Jakość w logistycznej obsłudze klienta. Wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny. 2

4. Jakość w organizacji. TQM i standardy ISO. 2

5. Praktyczne ujęcie metod doskonalenia jakości (Kaizen, 5S, JiT, Six Sigma). 2

6. Rachunek kosztów jakości w logistyce. 2

7. System jakości w przedsiębiorstwie. Budowa i procedury. 2

Metody kształcenia Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, case study, praca w grupach.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

* projekt 2,3,4,6,7,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium z zakresu treści przedstawionych na ćwiczeniach,
wykładach oraz zakresu literatury podstawowej. W skład oceny wchodzi również zrealizowany projekt
grupowy.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena zaliczeniowa z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Hamrol A., Mantura W. (2009): Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. PWN

Wawak S. (2011): Zarządzanie jakością – podstawy, systemy i narzędzia. Helion

Literatura uzupełniająca

Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. (2007): Metody i techniki zarządzania jakością.. Quality Progress

Eckes G. (2010): Rewolucja six sigma. MT Biznes.. MT Biznes

Karaszewski R. (2009): Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością.. Dom Organizatora

Długosz J. (2000): Relacyjno-jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 24

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 17

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 20

Inne 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie produkcją i usługami
(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_13

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki Specjalność:

Rok / semestr:
1 / 2

Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 15 15

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Marzena Frankowska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów
produkcyjnych zarówno w kontekście produkcji jak i usług oraz sposobów zarządzania produkcją i
usługami.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania oraz organizacji przedsiębiorstw. Ponadto
podstawowa wiedza z zakresu logistyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące w systemach
produkcyjnych na świecie.

K_W09

K_W04

S1A_W01,
S1A_W03,

S1A_W11,

2. Potrafi zdefiniować podstawowe typy i formy organizacji
produkcji oraz podstawowe pojęcia oraz narzędzia związane z
zarządzaniem produkcją i usługami.

K_W01

K_W04

K_W06

S1A_W01,

S1A_W04,

S1A_W06,

Umiejętności

3. Potrafi zaproponować organizację procesu produkcyjnego
dla przykładowego produktu, zarówno w ujęciu
technologicznym jak i przedmiotowym.

K_U01

K_U15

K_U05

K_U19

S1A_U01,
S1A_U03,

S1A_U06,

S1A_U07,

S1A_U07,
S1A_U08,

4. Potrafi zastosować narzędzia i instrumenty opisywane w
teorii na potrzeby przykładowego przedsiębiorstwa oraz
analizować dane dotyczące przykładowego przedsiębiorstwa i w
prosty sposób projektować system produkcyjny (struktura
przestrzenna).

K_U17

K_U03

K_U02

K_U08

S1A_U07,

S1A_U09,

S1A_U02,

S1A_U09,

Kompetencje społeczne

5. Potrafi prowadzić dyskusję na temat systemów
produkcyjnych oraz istoty zarządzania obszarami produkcji i
usług.

K_K01

K_K04

K_K07

S1A_K01,

S1A_K02,

S1A_K04,

6. Potrafi pracować w grupie, dzieląc zadania na
poszczególnych członków grupy wraz z prezentacją wniosków.

K_K05

K_K06

S1A_K02,

S1A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Wprowadzenie do zarządzania produkcją i usługami. 1



2. Tradycyjne, współczesne i przyszłościowe systemy wytwórcze. 2

3. Proces produkcyjny i wytwórczy. 2

4. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. 4

5. Struktura przestrzenna systemów produkcyjnych. 2

6. Optymalizacja procesów produkcyjnych i identyfikacja marnotrawstwa. 2

7. Zarządzanie operacyjne. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania produkcją i usługami. 2

2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi projektowania produktu i usługi, otoczenie systemu produkcyjnego. 2

3. Charakterystyka procesu produkcyjnego i wytwórczego - teoria i przykłady struktury procesów. 2

4. Projektowanie rozmieszczenia obiektów i pomieszczeń pracy, rodzaje rozmieszczenia obiektów. 2

5. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. 2

6. Charakterystyka metod sterowania produkcją. 2

7. Prezentacja projektów. 3

Metody kształcenia Wykład w oparciu o prezentacją multimedialną, case study, zajęcia warsztatowe w grupach, dyskusja.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 2,3,4,

* egzamin pisemny 1,2,4,

* projekt 3,4,5,6,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu z zakresu treści przedstawianych na
wykładzie oraz literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu treści przedstawionych na
ćwiczeniach oraz grupowych zadań projektowych przygotowywanych podczas zajęć oraz poza zajęciami,
przedstawionymi w formie kart zadaniowych.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

Pająk E. (2011): Zarządzanie produkcją. PWN

Liwowski B., Kozłowski R (2011): Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna

Literatura uzupełniająca

Bozarth C., Handfeld R.B (2007): Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw. Wyd. Helion

Liker J.K (2005): Droga Toyoty. Wyd. MT Biznes

Mühlemann A.P., Oakland J.S., Locker K.G (2001): Zarządzanie produkcją i usługi. Wyd. PWN

The Productivity Press Development Team (2008): Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej. Wydawnictwo ProdPress

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 30

Udział w konsultacjach 6

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 32

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 25

Inne 10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5



Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI10_87

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra logistyki

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Relacje z Klientami w Procesach
Logistycznych,

Rok / semestr:
3 / 6

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: ćwiczenia ćwiczenia
laboratoryjne

Wymiar zajęć: 9 18

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Izabela Dembińska

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programami informatycznym stosowanymi przez
przedsiębiorstwa w zarządzaniu relacjami z dostawcami i klientami.

Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych zagadnień związanych z logistyką zaopatrzenia oraz z zarządzaniem logistycznym i
zarządzaniem łańcuchem dostaw. Znajomość pakietu Ms'Office

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student identyfikuje systemy stosowane w zarządzaniu
relacjami z dostawcami i klientami oraz ich podstawowe
funkcje.

K_W01

K_W06

K_W02

S1A_W01,

S1A_W06,

S1A_W02,

Umiejętności

2. Student potrafi wykorzystać narzędzia pakietu Microsoft
Excel na potrzeby analiz relacji z klientami i dostawcami.

K_U01

K_U15

K_U03

S1A_U01,

S1A_U06,

S1A_U09,

3. Student posługuje się oprogramowaniem typu
ERP/SRM/CRM, a także jest w stanie wykorzystać narzędzia
internetowe stworzone w celu wspomagania zarządzania
relacjami z dostawami i klientami.

K_U17

K_U19

K_U06

S1A_U07,

S1A_U07,
S1A_U08,

S1A_U04,

Kompetencje społeczne

4. Student potrafi doskonalić i uzupełniać zdobytą wiedzę w
oparciu o pomoc systemu.

K_K01 S1A_K01,

5. Student ma świadomość etycznego postępowania,
podejmowania odpowiedzialności i ustalania priorytetów
podejmowanych działań.

K_K03

K_K07

K_K08

S1A_K04,

S1A_K04,

S1A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Dostawca i klient jako ogniwa łańcucha logistycznego. 1

2. Istota oraz metody zarządzania relacjami z dostawcami i klientami. Studia przypadków. 2

3. Charakterystyka procesu wyboru dostawcy. Negocjowanie umów. 1

4. Charakterystyka procesu sprzedaży i obsługi klienta. Ocena kompetencji pracowników. 1

5. Funkcjonalność oprogramowania wspierającego zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami. 2

6. Rynek oprogramowania do zarządzania relacjami z dostawcami i klientami. Przegląd wdrożeń. 2

Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne



1. Wykorzystanie programu Excel do optymalizacji dostaw. 3

2. Wprowadzenie do modułów logistycznych systemów ERP/SRM/CRM. 1

3. Architektura i nawigacja w systemach ERP/SRM/CRM. 2

4. Katalog informacji o klientach i dostawcach w systemach ERP/SRM/CRM. Wykorzystanie i zarządzanie katalogiem
na potrzeby planowania zaopatrzenia i generowania zamówień. 3

5. Komunikacja z klientami i dostawcami przy wykorzystaniu systemu ERP/SRM/CRM. 2

6. Historia współpracy z dostawcami i klientami w systemach ERP/SRM/CRM - definiowanie zgłoszeń serwisowych,
projektów, kampanii. 2

7. Analiza raportów w systemach ERP/SRM/CRM do oceny relacji z klientami i dostawcami. 2

8. Handel elektroniczny w funkcjonowaniu zaopatrzenia i realizacji zamówień. 1

9. Zastosowanie oprogramowania typu SCM do integracji łańcucha dostaw. 1

10. Elektroniczna platforma logistyczna - zastosowanie w zarządzaniu dostawami. 1

Metody kształcenia Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach, case study, zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w
laboratorium komputerowym z wykorzystaniem systemów klasy ERP/SRM/CRM.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* projekt 1,2,3,4,5,

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wyników kolokwium oraz ocen cząstkowych otrzymywanych
w trakcie semestru za określone prace projektowe indywidualne i grupowe.
Kolokwium z części teoretycznej w formie testowej przeprowadzone jest na ćwiczeniach oraz kolokwium
praktyczne ze znajomości obsługi oprogramowania przeprowadzone podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
Wpływ na ocenę z ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych ma także obecność na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Kozłowski R. (2009): Nowoczesne rozwiązania w logistyce. Wolters Kluwers Polska

Majewski J. (2008): Informatyka w logistyce. Instytut Wiedzy i Magazynowania

Literatura uzupełniająca

Lech P. (2003): Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II : wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin

Buchnowska D. (2006): CRM : strategia i technologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Dokumentacja wykorzystywanego systemu ERP/SRM/CRM..

Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M. (2012): SAP - zrozumieć system ERP. PWN

Rutkowski K. (2002): Logistyka on-line : zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. PWE

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 27

Udział w konsultacjach 6

Przygotowanie się do zajęć 15

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 17

Inne 5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4



Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie usługami
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)

Kod przedmiotu:
04.9VI48AI18_56

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra zarządzania turystyką

Nazwa kierunku:
Logistyka

Forma studiów:
pierwszego stopnia, niestacjonarne

Profil kształcenia:
ogólnoakademicki

Specjalność:
Logistyka w Biznesie,

Rok / semestr:
3 / 5

Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny

Język przedmiotu / modułu:
polski

Forma zajęć: wykłady ćwiczenia

Wymiar zajęć: 9 9

Koordynator
przedmiotu / modułu: dr Anna Tokarz - Kocik

Prowadzący zajęcia:

Cel przedmiotu /
modułu:

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami funkcjonowania
rynku usług.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Wiedza

1. Student definiuje pojęcie „ usługa” i potrafi wymienić jej
charakterystyczne cechy.

K_W01 S1A_W01,

2. Student potrafi wymienić funkcje pełnione przez usługi w
gospodarce.

K_W02 S1A_W02,

3. Student ma wiedzę na temat głównych czynników i barier
rozwoju rynku usług.

K_W02 S1A_W02,
S1A_W04,

Umiejętności

4. Student klasyfikuje usługi. K_U04

K_U05

K_U20

K_U16

S1A_U08,
S1A_U09,

S1A_U06,

S1A_U02,

S1A_U08,

Kompetencje społeczne

5. Podczas dyskusji problemowej na zajęciach student potrafi
zachować otwartość na poglądy pozostałych uczestników
dyskusji.

K_K01

K_K05

K_K04

S1A_K01,

S1A_K02,

S1A_K02,

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady

1. Miejsce ekonomiki usług w systemie nauk ekonomicznych. 1

2. Usługi w historii myśli ekonomicznej, Teoria trzech sektorów. 1

3. Definicje i cechy usług. 1

4. Klasyfikacja i typizacja usług, Funkcje usług. 1

5. Czynniki produkcji usługowej. 1

6. Istota rynku usług, Uwarunkowania podaży usług, determinanty popytu na usługi. 2

7. Teoria cen w usługach. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Teoretyczne aspekty usług. 1

2. Czynniki wpływające na rozwój sektora usługowego. 1

3. Kształcenie w usługach. 2



4. Wykorzystanie Internetu w usługach. 1

5. Innowacje w usługach. 1

6. Swoboda przepływu usług a Unia Europejska, Unijna Dyrektywa Usługowa. 1

7. Prezentacje wybranych form działalności usługowej – case study. 2

Metody kształcenia Prezentacje multimedialne; praca w grupach; opracowanie projektu.

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* projekt 3,2,4,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 5,2,3,4,

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium pisemne (test z pytaniami otwartymi) obejmujący wiedzę z ćwiczeń oraz wykładów;
przygotowanie i prezentacja własnego projektu oraz aktywność studenta na zajęciach.

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Tokarz A. (2003): Ekonomika usług. Przewodnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego

Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (2005): Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Rogoziński K. (2000): Usługi rynkowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne 18

Udział w konsultacjach 5

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie się do zajęć 7

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 8

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2




