Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów
Wydział Zarządzania
Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
Założenia
i cele
przedmiotu:
Forma
zaliczenia

studia podyplomowe

Kod przedmiotu:

Semestr: 1
W- 6

C- 6

L-

Punkty ECTS
P-

Ps-

Wpisz przedmioty
lub "-"

5
S-

Zaprezentowanie słuchaczom podstawowych koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw w
kontekście gospodarki globalnej. Podkreślenie umiejętności identyfikacji ról i zadań
partnerów w łańcuchu dostaw pod katem: przepływu dóbr, przepływu informacji, realizacji
procesów logistycznych
Wykład – zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia – zaliczenie na podstawie punktów
uzyskanych na ćwiczeniach i kolokwium końcowego.

Treści
programowe:

Pojęcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych
i podejścia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki
– logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewnątrzorganizacyjne
i międzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Definicja
łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria
oceny. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Strategie zarządzania
łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierające i
integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha
dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw.

Metody
dydaktyczne

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia – analiza przypadku, praca w grupach.

Efekty
kształcenia
EK1
EK2

EK3

EK4

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętnościkompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być
weryfikowalny.
słuchacz ma wiedzę w zakresie zarządzania łańcuchem
dostaw
słuchacz ma wiedzę w zakresie zasadniczych elementów
składowych procesów i systemów logistycznych
słuchacz potrafi identyfikować interpretować – w ujęciu
systemowym – logistyczne zależności sytuacji
gospodarczej przedsiębiorstwa; potrafi określać i
analizować podstawowe procesy logistyczne i funkcje
zarządzania logistycznego.
słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w
budowaniu projektów społecznych, zdolność
komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
LI_W09
LI_U02

LI_U10

LI_K04

1

Metoda weryfikacji efektu kształcenia

Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja

EK1

zaliczenie pisemne wykładu

W

EK2

rozwiązywanie studiów przypadków

C

EK3

rozwiązywanie zadań o charakterze rachunkowym

C

EK4

grupowe rozwiązywanie studiów przypadków

W

Bilans nakładu pracy studenta (w
godzinach)

Nr efektu
kształcenia

Udział studenta w wykładach i ćwiczeniach

Wskaźniki
ilościowe

6h+6h

12

Udział w konsultacjach

8h

8

Samodzielne studia zalecanych przez prowadzącego lektur

30h

30

Przygotowanie do ćwiczeń

20h

20

Samodzielne wykonanie zadań rachunkowych

20h

20

5h+5h

10

RAZEM:

100

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i wykładów

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:

Literatura
podstawowa:

ECTS
20

1

80

4

1. Coyle J.J, Bardie E.J., C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, 2002,
s. 734.
2. Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem
dostaw, One Press, 2007, s. 728.
3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.

1. Baraniecka A., ECR-Efficient Consumer Response – Łańcuch dostaw zorientowany
Literatura
na klienta, ILiM, 2004, s. 264.
uzupełniająca:
2. Słownik terminologii logistycznej, ILiM, 2006, s. 338.
Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Program
opracował(a):

dr inż. Maciej Dobrzyński

30.06.2016
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Wydział Zarządzania
Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
I KRAJOWA

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające

studia podyplomowe

Kod przedmiotu:

Semestr: 1
W- 5

C- 5

Punkty ECTS
L-

P-

Ps-

Wpisz przedmioty lub "-"

5
S-

Założenia
i cele
przedmiotu:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z problematyką transportu w internacjonalizacji i
globalizacji działalności przedsiębiorstw. W trakcie zajęć student zapoznaje się z istotą
pośrednictwa w transporcie i jego globalne znaczenia w rozwoju przedsiębiorstw. Poznaje również
metody optymalizacji procesów decyzyjnych. Potrafi wykorzystać i powiązać tę wiedzę z
kluczowymi aspektami strategicznego, innowacyjnego i prospektywnego zarządzania w logistyce.
W ramach zajęć student wykształca umiejętność samodzielnego prowadzania analiz i interpretacji
wyników, doboru odpowiednich narzędzi uwzględniających specyfikę problemu, modelowania
procesów transportowych oraz stosowania badań operacyjnych. Nabywa również praktyczne
umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Forma zaliczenia

Wykład: Zaliczenie pisemne; ćwiczenia: punkty zdobywane ze sprawdzianów z wiedzy teoretycznej
(kolokwia), zadań praktycznych rozwiązywanych na zajęciach oraz realizacji projektów

Treści
programowe:

Proces spedycyjny w handlu zagranicznym. Rynek usług spedycyjnych. Warunki dostaw w handlu
zagranicznym. Ubezpieczenia transportowe. Umowy spedycji i przewozu, OPWS. Dokumenty
transportowo-spedycyjne.

Metody
dydaktyczne

Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach z prezentacjami
multimedialnymi, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych.

Efekty
kształcenia

EK1
EK2
EK3

EK4

EK5

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując
kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Każdy efekt
kształcenia musi być weryfikowalny.
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą
procesy i zagadnienia z zakresu logistyki, w szczególności logistyki
zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji
ma wiedzę w zakresie teorii systemów, modelowania i symulacji
oraz optymalizacji procesów logistycznych
ma wiedzę na temat organizacji transportu, ekonomiki transportu,
polityki transportowej państwa oraz ekologicznych aspektów
polityki transportowej Unii Europejskiej
potrafi określić istotę efektywnej obsługi klienta, a także
zaprojektować kanał dystrybucji z uwzględnieniem mierników
efektywności
posiada umiejętność analizowania podstawowych procesów w
technologii transportu, składowania, kompletacji i ekspedycji
towarów, a także dostrzega potencjał centrów logistycznych

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

LI_W05
LI_W07
LI_W11

LI_U04

LI_U08

3

EK6
EK7
Nr efektu
kształcenia

potrafi ocenić zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności,
a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
aktywnie uczestniczy w pracach zespołowych, przyjmując różne role
w grupie

LI_K01
LI_K03
Forma zajęć (jeśli jest
więcej niż jedna), na której
zachodzi weryfikacja

Metoda weryfikacji efektu kształcenia
wykład - zaliczenie pisemne

W

EK4, EK5

ćwiczenia- kolokwium

C

EK6, EK7

obserwacja pracy na zajęciach

C

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)

EK1, EK2, EK3

Wskaźniki
ilościowe

Udział w wykładach

5x 1h =

5

Udział w ćwiczeniach

5 x 1h =

5

Przygotowanie do ćwiczeń

10

10

Przygotowanie do egzaminu z wykładu i obecność na nim

16

16

Studia literaturowe, analiza case study

48 h

48

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami

5

5

Udział w konsultacjach związanych z wykładem

5

5

Przygotowanie do sprawdzianów z ćwiczeń

16

16

RAZEM:

110
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela:

22

1

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

84

4

Literatura
podstawowa:

1. Januła E., Spedycja, Difin, Warszawa 2001.
2. Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydaw.
Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2011.
3. Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, ILiM, Poznań 2006.
4. Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia
2002.

Literatura
uzupełniająca:

1. Janusz Łacny. Funkcjonowanie Międzynarodowego transportu drogowego ładunków w
gospodarce globalnej. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
Bydgoszcz 2009.
2. Gołembska E.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. Prace Naukowe
AE we Wrocławiu Nr 930 /2002.
3. Rutkowski K.: Zintegrowany łańcuch dostaw, doświadczenia globalne i polskie .Wyd. SGH,
Warszawa2000

Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki
Program opracował(a):

mgr Maciej Przeździecki

28.06.2016
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Wydział Zarządzania
Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

TELEINFORMATYKA
W LOGISTYCE

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
Założenia
i cele
przedmiotu:
Forma zaliczenia

studia podyplomowe

Semestr:
W- 6

C-

Kod przedmiotu:
Punkty ECTS

1
L-

P-

5
Ps- 6

Wpisz przedmioty
lub "-"

S-

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi teleinformatyki
wykorzystywanej w logistyce. Prezentowane treści pozwolą na poznanie możliwości i zastosowań
rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających zarządzanie biznesem od strony logistycznej.
Wykład – zaliczenie z oceną w formie testu;
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń.

Treści
programowe:

Podstawowe definicje związane z teleinformatyką, obecny stan wiedzy na temat budowy,
zastosowania oraz warunków eksploatacji sieci teleinformatycznych w logistyce. Podstawowe
pojęcia związane z teorią i przetwarzaniem informacji, podstawowe problemy związane z
transmisją i ochroną informacji w logistyce. Zagadnienia dotyczące telematyki.

Metody
dydaktyczne

Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach z prezentacjami
multimedialnymi, aktywność i dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych.

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując
kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Każdy efekt
kształcenia musi być weryfikowalny.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

E1

zna podstawowe pojęcia i definicje stosowane w
teleinformatyce

LI_W03, LI_U19

E2

potrafi opisać budowę, zastosowanie oraz warunki eksploatacji
wybranego rodzaju sieci teleinformatycznej

LI_W07, LI_W04

E3

zna podstawowe problemy związane z transmisją i ochroną
informacji w logistyce

LI_W19, LI_W04

E4

zna podstawowe pojęcia związane z teorią i przetwarzaniem
informacji w logistyce

Nr efektu
kształcenia

Metoda weryfikacji efektu kształcenia

LI_W19,
Forma zajęć (jeśli jest więcej
niż jedna), na której zachodzi
weryfikacja

E1

pytania na zaliczeniu wykładu, zadania na zajęciach praktycznych

W, Ps

E2

pytania na zaliczeniu wykładu, zadania na zajęciach praktycznych

W, Ps

E3

pytania na zaliczeniu wykładu, zadania na zajęciach praktycznych

W, Ps

E4

pytania na zaliczeniu wykładu, zadania na zajęciach praktycznych

W, Ps
5

Bilans nakładu pracy studenta
(w godzinach)
Wskaźniki
ilościowe

Udział w wykładach

6x1h=

6

Udział w zajęciach praktycznych

6x1h=

6

Udział w konsultacjach

6x1h=

6

Przygotowanie do zaliczenia wykładu

20h

20

Praca własna

70h

70

RAZEM:

108
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:

18

1

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

76

4

Literatura
podstawowa:

1. Vademecum teleinformatyka I : praca zbiorowa / aut. Janusz Chustecki [i in.] 1999.
2. Norris Mark. Teleinformatyka / Mark Norris ; tł. z ang. 2002
3. Vademecum teleinformatyka II : praca zbiorowa / [oprac. red. Tomasz Boczyński, Tomasz Janoś,
Stefan Kaczmarek]. 2002
4. Vademecum teleinformatyka III : praca zbiorowa : [komunikacja mobilna, bezpieczeństwo,
technologie i protokoły sieciowe] / [red. prowadzący Tomasz Janoś]. 2004

Literatura
uzupełniająca:

1. Urbanek, Adam. Ilustrowany leksykon teleinformatyka / Adam Urbanek. 2001
2. Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2011 : materiały i studia, [Nałęczów, 9-11 lutego
2011] : praca zbiorowa / pod red. Henryka Kapronia. 2011.
3. Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2010 : 10-12 lutego 2010 r., Nałęczów / org.
Redakcja Rynku

Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra/Zakład/Studium ...
Program opracował(a):

dr inż. Grzegorz Rubin

01.07.2016

6

Wydział Zarządzania
Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

GOSPODARKA ZAPASAMI
I MAGAZYNEM

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
Założenia
i cele
przedmiotu:
Forma
zaliczenia

studia podyplomowe

W- 6

Semestr:

1

C- 6

L-

Kod przedmiotu:
Punkty ECTS
P-

Ps-

Wpisz przedmioty lub
"-"

5
S-

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę gospodarki magazynowej. Słuchacz zdobędzie
wiedzę oraz umiejętności z zakresu infrastruktury magazynowej, organizacji gospodarki
magazynowej oraz technologii prac magazynowych. Celem przedmiotu jest także prezentacja
informacji dotyczących systemów informatycznych wspomagających procesy magazynowe
wykład - zaliczenie pisemne, ćwiczenia -ocena pracy na zajęciach, prezentacja multimedialna

Treści
programowe:

Infrastruktura magazynowa. Urządzenia magazynowe. Urządzenia transportowe i
manipulacyjne. Urządzenia pomocnicze. Fronty przeładunkowe. Organizacja gospodarki
magazynowej. Problemy decyzyjne gospodarki magazynowej. Organizacja i wykorzystanie
powierzchni magazynowej. Podział magazynu na strefy, organizacja pracy w strefach.
Technologia prac magazynowych. Systemy prac magazynowych. Kompletacja. Zapasy
magazynowe - rodzaje, warunki przechowywania. Jednostki ładunkowe. Znakowanie ładunków.
Sterownie zapasami. Informacja w magazynie. Automatyczna identyfikacja danych. Systemy
informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem.

Metody
dydaktyczne

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku,
praca w grupach.

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.
Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

EK1

ma wiedzę dotyczącą organizacji gospodarki
magazynowej i sterowania zapasami w przedsiębiorstwie

LI_W04, LI_W05

EK2

ma wiedzę z zakresu infrastruktury magazynowej,
technologii i systemów prac magazynowych

LI_W04, LI_W05

EK3

potrafi stosować modele sterowania zapasami

LI_W04, LI_W05

EK4
EK5
EK6
Nr efektu
kształcenia
EK1

analizuje wybrane aspekty gospodarki magazynowej i
opracowuje koncepcję jej usprawnienia
przygotowuje prezentację multimedialną oraz
wystąpienie na temat wybranego problemu dot.
gospodarki magazynowej
potrafi pracować w zespole
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
pisemne zaliczenie wykładu, ocena pracy na zajęciach

LI_W07, LI_U03, LI_U06, LI_U08
LI_U20, LI_U22, LI_K02, LI_K03
LI_U22, LI_K06
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja
W, C

7

pisemne zaliczenie wykładu, ocena pracy na zajęciach

W, C

EK3

ocena pracy na zajęciach

W, C

EK4

ocena pracy na zajęciach, prezentacja

W, C

EK5

ocena pracy na zajęciach, prezentacja

W, C

EK6

ocena pracy na zajęciach, prezentacja

W, C

Bilans nakładu pracy studenta (w
godzinach)

EK2

Wskaźniki
ilościowe

Udział w wykładach

6h

6

Udział w ćwiczeniach

6h

6

Przygotowanie do zajęć na ćwiczeniach

30h

30

Przygotowanie do zaliczenia wykładu

35h

35

Udział w konsultacjach

5h

5

Realizacja zadania problemowego i przygotowanie prezentacji w
grupie

45

45

RAZEM:

127

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:

Literatura
podstawowa:

ECTS
17

0,5

86

3,5

Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, Wyd. oddk, Gdańsk 2002.
Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2000.
Ficoń K., Logistyka techniczna: infrastruktura logistyczna, Warszawa 2009.
Krzyżaniak S., Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych, Instytut Logistyki i
Magazynowania, Poznań 2013.
Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. Komponenty,
działania przykłady, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.

Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie: przykłady i ćwiczenia, Instytut Logistyki i
Magazynowania, Poznań, 2009.
Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i transportowa,
Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2009.
Literatura
Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
uzupełniająca:
Warszawa 2009.
Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H., Zintegrowane systemy informatyczne. Dobre praktyki
wdrożeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Nowakowski T., Systemy logistyczne. Część 1, Difin, Warszawa, 2010
Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Program
opracował(a):

dr Urszula Ryciuk

01.07.2016
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Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

studia podyplomowe

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

LOGISTYCZNE SYSTEMY
INFORMACYJNE

Rodzaj
przedmiotu:

Semestr: 1

Liczba godzin
w semestrze:

W-

Przedmioty
wprowadzające

Wpisz przedmioty lub
"-"

C- 12

Kod przedmiotu:

L-

Punkty ECTS
P-

Ps-

4
S-

Założenia
i cele
przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zrozumienie funkcjonowania zintegrowanego systemu komputerowego
typu EPR w przedsiębiorstwie. Wszystkie procesy realizowane są w systemie SAP R/3, który
jest liderem w sprzedaży systemów wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.
Studenci zapoznają się z systemem w zakresie definiowania obiektów podstawowych i
przeprowadzania procesów z wykorzystaniem tych obiektów.

Forma
zaliczenia

kolokwium (wykonanie przez studenta wybranych procesów w systemie SAP R/3)

Treści
programowe:

Budowa i istota systemu SAP R/3. Nawigacja w systemie SAP R/3. Dane podstawowe:
odbiorca, materiał, dostawca. Procesy przyjęcia materiałów na stan magazynowy. Proces
sprzedaży materiałów. Procesy korekty dokumentów sprzedaży.

Metody
dydaktyczne

ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, symulacja

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętnościkompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być
weryfikowalny.

EK1

EK2

EK3

EK4
Nr efektu
kształcenia
EK1

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

Student identyfikuje i obsługuje procesy w ramach
systemu ERP
Student analizuje obszary zastosowań wybranych
zintegrowanych systemów zarządzania, dostrzega,
lokalizuje i wykorzystuje systemy dostępne na polskim
rynku
Student potrafi projektować i dodawać elementy
występujące w systemie

LI_W03, LI_W06, LI_U02,
LI_U13

Student omawia proces, przedstawia jego elementy oraz
identyfikuje uwarunkowania w ramach obszaru
funkcjonalnego przedsiębiorstwa

LI_W04, LI_W03

Metoda weryfikacji efektu kształcenia
kolokwium zaliczające ćwiczenia

LI_U06, LI_U13

LI_U02, LI_U11

Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja
C

9

obserwacja pracy na zajęciach, dyskusje

C

EK3

obserwacja pracy na zajęciach, dyskusje

C

EK4

obserwacja pracy na zajęciach, dyskusje

C

Bilans nakładu pracy
studenta (w
godzinach)

EK2

Wskaźniki
ilościowe

Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + obecność na kolokwium
Samokształcenie

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:

12h

12

4h +1h

5

5h

5

RAZEM:

22
ECTS

12

2

10

2

1. Adamczewski P., Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Wydawnictowo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
Literatura
2. Grudzewski W. M., Hajduk I. K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin,
podstawowa: Warszawa 2004.
3/ Jabłoński W. J., Systemy informatyczne zarządzania : klasyfikacja i charakterystyka
systemów, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006.
1. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003
2. Wilk J., Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Handlu i
Literatura
Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
uzupełniająca:
3. Jabłoński W. J., Bartkiewicz W., Systemy informatyczne zarządzania: klasyfikacja i
charakterystyka systemów, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006
Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Program
opracował(a):

mgr Mateusz Kikolski

30.06.2016
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Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Poziom i forma studiów

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

Ścieżka dyplomowania:

Przedmioty
wprowadzające

Kod przedmiotu:

BADANIA OPERACYJNE

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:

studia podyplomowe

Semestr:
W- 6

C- 6

Punkty ECTS
L-

P-

4

Ps-

Wpisz przedmioty lub
"-"

Smatematyka

Poznanie metod matematycznych wspomagających podejmowanie decyzji w procesach
Założenia
logistycznych. Poznanie metod optymalizacji procesów decyzyjnych. Umiejętność budowy modeli
i cele przedmiotu: matematycznych odwzorowujących procesy gospodarcze. Umiejętność stosowania wybranych
metod matematycznych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych.
Forma zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną w formie testu;
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń.

Treści
programowe:

Przedmiot badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Metody i kryteria podejmowania
decyzji. Optymalizacja liniowa. Dualizm zadania liniowego. Wybrane metody rozwiązywania zadań
programowania liniowego. Analiza wrażliwości rozwiązania optymalnego. Własności zadania i
metody wyznaczania rozwiązań zagadnienia transportowego. Optymalizacja nieliniowa i dyskretna.
Gry i strategie. Gry dwuosobowe. Gry z naturą. Wdrażanie badań operacyjnych.

Metody
dydaktyczne

Wykład, prezentacja multimedialna, praca przy komputerze, dyskusja dydaktyczna w grupach,
aktywność i dyskusja na zajęciach.

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

EK1

Rozpoznaje obszary zastosowań badań operacyjnych

EK2

Potrafi zbudować model matematyczny sytuacji decyzyjnej

EK3

Umie zastosować wybrane metody matematyczne do
rozwiązania modeli decyzyjnych i przeanalizować te rozwiązania

EK4

Potrafi sformułować, rozwiązać i zinterpretować zadanie
transportowe

LI_W07, LI_U15

EK5

Potrafi zastosować teorię gier do rozwiazania problemu
decyzyjnego

LI_W07, LI_U15

EK6

Umie zbudować, rozwiązać i przeanalizować dyskretne i
nieliniowe modele decyzyjne

LI_W07, LI_U15

EK7

Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie komputerowe do
wdrożenia metod badań operacyjnych

Nr efektu
kształcenia
Ek1

Metoda weryfikacji efektu kształcenia
test, dyskusja dydaktyczna

LI_W07, LI_U15, LI_K01
LI_W02, LI_U15
LI_W02, LI_W07, LI_U15

LI_W07, LI_U15, L_K06
Forma zajęć (jeśli jest więcej
niż jedna), na której zachodzi
weryfikacja
W, C

11

EK2

test, sprawdzenie wykonywanych zadań na ćwiczeniach

W, C

EK3

test, sprawdzenie wykonywanych zadań na ćwiczeniach

W, C

EK4

test, sprawdzenie wykonywanych zadań na ćwiczeniach

W, C

EK5

test, sprawdzenie wykonywanych zadań na ćwiczeniach

W, C

EK6

test, sprawdzenie wykonywanych zadań na ćwiczeniach

W, C

EK7

dyskusja dydaktyczna, obserwacja pracy na zajęciach

Bilans nakładu pracy studenta (w
godzinach)

Udział w wykładach

6

Udział w ćwiczeniach

6

Przygotowanie do ćwiczeń

30

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami

2

Przygotowanie do zaliczenia wykładu

20

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń

30

Wskaźniki
ilościowe

C

RAZEM:

94
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:

14

0,5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

66

2,5

Literatura
podstawowa:

1. Sikora W.: Badania operacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
2. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M.: Ekonometria i badania operacyjne. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3. Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2008.
4. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Pod redakcją K. Kukuły. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

Literatura
uzupełniająca:

1. Fleischman B.: Distribution logistics: advanced solutions to practical problems. Springer, Berlin
2005.
2. Ostanin A.: Optymalizacja liniowa i nieliniowa. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej,
Białystok 2005.
3. Wożniak A.: Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu produkcją. Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010.
4. Fleczer R.: Practical Method of optimization. John Wiley & Sons, Chichester 2008.

Jednostka
realizująca:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki
Program opracował:

Data opracowania
programu:

dr inż. Wojciech Zalewski

30.06.2016
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Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W LOGISTYCE

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające

studia podyplomowe

Semestr:
W- 6

Kod przedmiotu:

Punkty ECTS

1

C- 6

L-

P-

Ps-

4
S-

Wpisz przedmioty
lub "-"

-

Zasadniczą treścią przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami poprawy jakości
wytwarzanych produktów i oferowanych usług realizowanych podczas procesów logistycznych.
Założenia
Prezentowane treści pozwolą na poznanie zasad związanych z doskonaleniem procesów
i cele przedmiotu: logistycznych, jak również zapoznają z wybranymi technikami tam wykorzystywanymi oraz wskażą
ich związek z kosztami jakości.
Forma zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną w formie testu;
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń.

Treści
programowe:

Podstawowe pojęcia zarządzania jakością. Twórcy koncepcji zarządzania jakością. Koncepcje
zarządzania jakością i zasady ich wprowadzenia w odniesieniu do procesów logistycznych. Metody
i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Standardy jakości.
Koszty jakości.

Metody
dydaktyczne

Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadków wybranych przedsiębiorstw, samodzielne
opracowanie wskazanych zagadnień

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując
kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Każdy efekt
kształcenia musi być weryfikowalny.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

EK1

student rozpoznaje stosowane w przedsiębiorstwie logistycznym
metody i narzędzia ZJ, opisuje dostępne podejścia i systemy ZJ

EK2

student umie dobrać i zastosować wybrane narzędzia i metody oraz
koncepcje i systemy ZJ w praktyce przedsiębiorstwa logistycznego

LI_U07, LI_U11, LI_U10,
LI_K03

EK3

student potrafi przygotować projekt zmian projakościowych w
przedsiębiorstwie logistycznym

LI_U07, LI_U11, LI_U14,
LI_U22, LI_K02

EK4

student współpracuje w grupie, porozumiewając się również z
osobami nie będącymi specjalistami w dziedzinie ZJ

LI_K03, LI_K04

Nr efektu
kształcenia

Metoda weryfikacji efektu kształcenia

LI_W09, LI_W07,
LI_U10

Forma zajęć (jeśli jest więcej
niż jedna), na której zachodzi
weryfikacja

EK1

test zaliczeniowy z wykładu

W

EK2

ocena projektu, ocena pracy na zajęciach, dyskusja

C

13

ocena projektu, ocena pracy na zajęciach, dyskusja

C

EK4

ocena projektu, ocena pracy na zajęciach, dyskusja

C

Bilans nakładu pracy
studenta (w
godzinach)

EK3

Wskaźniki
ilościowe

Udział w wykładach

6 x 1h

6h

Udział w ćwiczeniach

6 x 1h

6h

Przygotowanie do ćwiczeń

6 x 1h

6h

RAZEM:

18 h
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela: 6h+6h=12h

2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
6h+6h=12h

2

Literatura
podstawowa:

1. Hamrol A., Podstawyzarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008.
2. Ładoński W., Szołtysek K. (red), Zarządzanie jakością, Część 2. Ochrona jakości wyrobów w
łańcuchu logistycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
3. Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2009.
4. Karaś E., Jakość w procesie logistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole
2009.
5. Detyna B., Zarządzanie jakością w logistyce. Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające
ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa,
Wałbrzych 2015.

Literatura
uzupełniająca:

1. Grzenkowicz N. (red.), Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controlingu jakości,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
2. Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2011.
3. Montgomery D. C., Introductionto Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York
2005.

Jednostka
realizująca:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Data opracowania
programu:

29.06.2016 r.

Program opracował(a):

dr inż. Anna M. Olszewska
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Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

Semestr: 1

Liczba godzin
w semestrze:

W-

Przedmioty
wprowadzające

Wpisz przedmioty
lub "-"

Forma
zaliczenia

Kod przedmiotu:

SAP W LOGISTYCE

Rodzaj
przedmiotu:

Założenia
i cele
przedmiotu:

studia podyplomowe

C- 6

Punkty ECTS

L-

P-

Ps-

3
S-

Celem przedmiotu jest zrozumienie zasad funkcjonowania zintegrowanych systemów
informatycznych. Słuchacze zapoznani zostaną z zakresem, celem i ewolucją zintegrowanych
systemów zarządzania oraz zgromadzą wiedzę na temat zintegrowanych systemów
komputerowych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznani
zostaną z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi procesów logistycznych w
systemie SAP oraz przekazana zostanie im wiedza praktyczna z zakresu obsługi systemu SAP
w obszarze logistyki – moduły funkcjonalne SD (sprzedaż i dystrybucja) oraz moduł MM
(gospodarka materiałowa)
Ćwiczenia - kolokwium w formie samodzielnego wykonania procesu (stworzenie obiegu
dokumentów) w systemie SAP R/3 na zadany temat realizowany w ramach zajęć. .

Treści
programowe:

Historia rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania (IC, MRP, MRP II, ERP, ERP II).
Informatyczne otoczenie systemów (architektura klient-serwer, bazy danych, sieci
komputerowe). Analiza obszarów zastosowań wybranych zintegrowanych systemów.
Prezentacja systemów dostępnych na polskim rynku. Kryteria wyboru oprogramowania i jego
oceny. Etapy wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie. Analiza kosztów wdrożenia. Moduły
przykładowych zintegrowanych systemów zarządzania i ich przydatność w praktyce
zarządzania przedsiębiorstwem. Instalacja i konserwacja zintegrowanych systemów
zarządzania. Parametryzowanie programu. Prognozy rozwoju systemów.

Metody
dydaktyczne

np.: ćwiczenia przedmiotowe, prezentacje multimedialne, symulacje

Efekty
kształcenia

EK1
EK2
EK3
Nr efektu
kształcenia
EK1

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętnościkompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być
weryfikowalny.
student: rozpoznaje i definiuje zintegrowane systemy
zarządzania, gromadzi wiedzę z zakresu
informatycznego otoczenia systemów
Student identyfikuje i obsługuje procesy w ramach
systemu ERP
Student omawia proces, przedstawia jego elementy oraz
identyfikuje uwarunkowania w ramach obszaru
funkcjonalnego przedsiębiorstwa
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Zaliczenie ćwiczeń - ocena z kolokwium

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

L_W04, L_W05, L_W11, L_U01,
L_U02
L_W02, L_U02
L_U07, L_K01
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja
C
15

EK2

Zaliczenie ćwiczeń - ocena z kolokwium

C

EK3

Zaliczenie ćwiczeń - ocena z kolokwium

C

Bilans nakładu pracy
studenta (w godzinach)

Udział w ćwiczeniach

6 x 1h =

6

Praca własna - wykonanie prac domowych

6 x 1h =

6

12h

12

6 x 1h =

6

RAZEM:

30

Wskaźniki
ilościowe

Przygotowanie do zaliczenia
Udział w konsultacjach

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela: 6+6
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym: 6+6+12+6

Literatura
podstawowa:

ECTS
12

1

30

2

1. Adamczewski P., Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Wydawnictowo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
2. Grudzewski W. M., Hajduk I. K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin,
Warszawa 2004.
3. Jabłoński W. J., Systemy informatyczne zarządzania: klasyfikacja i charakterystyka
systemów, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz : 2006.

1. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003
Literatura
2. Wilk J., Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Handlu i
uzupełniająca:
Finansów Międzynarodowych, 2001
Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Program
opracował(a):

mgr Julia Siderska

01.07.2016
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Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Poziom i forma studiów

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

Ścieżka dyplomowania:
LOGISTYKA DYSTRYBUCJI

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające

studia podyplomowe

Semestr:
W-6

C-5

Kod przedmiotu:
Punkty ECTS

2
L-0

P-0

4
Ps-0

Wpisz przedmioty
lub "-"

S-0
-

Głównym celem kursu jest ukazanie istoty logistyki dystrybucji w strategicznym zarządzaniu
przedsiębiorstwem w globalizującym się świecie gospodarczym. Istotnym elementem będzie
Założenia
i cele przedmiotu: przedstawienie słuchaczom praktycznych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego zbytu i ich
wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa w skali mikro i makrologistycznej.
Forma zaliczenia

Wykład kończy się zaliczeniem, ćwiczenia zaliczane są na podstawie prezentacji multimedialnej
wykonanej w grupach

Treści
programowe:

Istota logistyki dystrybucji. Najistotniejsze elementy logistyki dystrybucji. Projektowanie
marketingowych kanałów dystrybucji. Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów. Elementy i
standardy logistycznej obsługi klienta. Strategie wykorzystywane w logistyce dystrybucji. Koszty
dystrybucji, pośrednicy w dystrybucji produktów. Centra dystrybucji i kompleksowe centra
logistyczne. Przepływ informacji w procesach logistycznych

Metody
dydaktyczne

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia klasyczne, analiza przypadku, praca w grupach

Efekty kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując
kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Każdy efekt
kształcenia musi być weryfikowalny.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

EK 1

Student definiuje podstawowe procesy i zagadnienia z zakresu
logistyki dystrybucji

LI_W05

EK 2

Student zdobywa podstawową wiedzę z dziedziny nauk o
zarządzaniu i ekonomii

LI_W14

EK 3

Student potrafi samodzielnie zaprojektować kanał dystrybucji z
uwzględnieniem mierników efektywności

LI_U04

EK 4

Student potrafi indywidualnie i w zespole wykorzystać wiedzę do
określania sposobów postępowania w procesach logistycznych,
oraz opracowywać i realizować harmonogram prac zapewniający
dotrzymanie terminów

EK 5

Student potrafi zorganizować pracę uwzględniającą priorytety
służące realizacji podstawowych zadań w zakresie logistyki
dystrybucji

Nr efektu
kształcenia

Metoda weryfikacji efektu kształcenia

LI_U14, LI_U22

LI_K04
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja

EK 1

zaliczenie pisemne

W, C

EK 2

zaliczenie pisemne

W, C

17

ocena pracy na zajęciach

W, C

EK 4

ocena pracy na zajęciach

C

EK 5

ocena pracy na zajęciach

C

Bilans nakładu pracy studenta (w
godzinach)

EK 3

Wskaźniki
ilościowe

Literatura
podstawowa:

Udział w wykładach

6x 1h =

6

Udział w ćwiczeniach

5x 1h =

5

Przygotowanie do ćwiczeń

20x 1h =

20

Wykonanie zadań domowych (w ramach samokształcenia)

20x 1h =

20

Konsultacje

10x 1h =

10

Przygotowanie do zaliczenia wykładu

10x 1h =

10

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń

10x 1h =

10

RAZEM:

81

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela: 6h+5h+10h+10h=31h
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
20h+20h+10h=50h
1.
2.
3.

Literatura
1.
uzupełniająca: 2.
Jednostka
realizująca:
Data opracowania
programu:

ECTS
31

2

50

2

Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE Warszawa 2011.
Krawczyk S., (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin Warszawa 2011
Rutkowski
K.,
(red.)
Logistyka
dystrybucji,
SGH
Warszawa
2005
Śliwczyński B., Koliński A., Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013
Kauf S., Tłuczak A., Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Difin Warszawa 2015
Zarzycka A.M., Systemy dystrybucji w transporcie, SGH Warszawa 2008
Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Program opracował(a):

dr Jerzy Lewczuk

01.07.2016
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Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:

Nazwa
przedmiotu:
Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające

studia podyplomowe

INFORMATYCZNE
SYSTEMY
W ZAOPATRZENIU I
LOGISTYCE DYSTRYBUCJI
obowiązkowy
W-

Kod przedmiotu:

Semestr: 2
C- 12

L-

Punkty ECTS
P-

Ps-

Wpisz przedmioty lub
"-"

5
S-

Założenia
i cele
przedmiotu:

Studenci poznają komputerowy system wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwie marki
Softlab ERP. Celem przedmiotu jest zrozumienie funkcjonwania zintegrowanego systemu
komputerowgo typu EPR w przedsiębiorstwie. Wszystkie procesy realizowane są w systemie
Softlab ERP. Studenci zapoznają się z systemem z zakresu definiowanania obiektów
podstawowych i przeprowadzania procesów z wykorzystaniem tych obiektów w zaopatrzeniu
i sprzedaży.

Forma
zaliczenia

kolokwium (wykonanie przez studenta wybranych procesów w systemie Asseco Softlab)

Treści
programowe:

Tworzenie kartotek materiałowych i kontrahentów, procesy pozyskiwania klientów i
towarów, procesy sprzedaży, ewidencja obrotu magazynowego, ustalanie cenników i rabatów,
raportowanie

Metody
dydaktyczne

ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, symulacja

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętnościkompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być
weryfikowalny.

EK1
EK2

Student identyfikuje i obsługuje procesy w systemie
Softlab
Student potrafi projektować i dodawać elementy
występujące w systemie

EK3

Student potrafi wskazać powiązania pomiędzy
poszczególnymi etapami procesów sprzedaży

EK4

Student potrafi omawiać wybrane procesy zaopatrzenia

Nr efektu
kształcenia

Metoda weryfikacji efektu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

LI_U06, LI_U13
LI_U02, LI_U11
LI_U14
LI_W05, LI_U17
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja

EK1

kolokwium zaliczające ćwiczenia

C

EK2

kolokwium zaliczające ćwiczenia

C

19

obserwacja pracy na zajęciach, dyskusje

C

EK4

obserwacja pracy na zajęciach, dyskusje

C

Bilans nakładu pracy
studenta (w
godzinach)

EK3

Wskaźniki
ilościowe

Literatura
podstawowa:

Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + obecność na kolokwium
Samokształcenie

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:

12h

12

4h +1h

5

5h

5

RAZEM:

22
ECTS

12

3

10

2

1. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Wyd. II, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2006
2. Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I.
Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa, 2008
3. Biniek Z., Informatyka w zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Vizja PRESS & IT,
Warszawa, 2009

1. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. pod red. nauk. Knosala R., Oficyna
Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2009
Literatura
2. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa 2004
uzupełniająca:
3. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, Warszawa, 2007
Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Program
opracował(a):

mgr Mateusz Kikolski

30.06.2016
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Nazwa programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ
LOGISTYCZNYCH

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające

studia podyplomowe

Semestr:
W- 6

C- 6

Kod przedmiotu:
Punkty ECTS

2
L-

P-

Ps-

Wpisz przedmioty
lub "-"

4
S-

Przedstawienie zagadnień z zakresu analizy i oceny efektywności działań logistycznych, zapoznanie
studentów z istotą, celami i zakresem oceny efektywności działań logistycznych na poziomie
Założenia
strategicznym; omówienie podstawowych metod pomiaru efektywności, ze szczególnym
i cele przedmiotu: uwzględnieniem metody Data Envelopment Analysis (DEA); kształtowanie u studentów umiejętności
samodzielnego prowadzenia analiz i interpretacji wyników.
Forma zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną w formie testu;
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń.

Treści
programowe:

1. Problematyka efektywności działań logistycznych 2 . Podstawowe wymiary efektywności działań
logistycznych 3 . Klasyfikacja czynników kształtujących efektywność działań logistycznych 4.
Przegląd metod oceny efektywności 5. Podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności
6. Charakterystyka i porównanie wybranych podejść do analizy i oceny efektywności działań
logistycznych 7. Założenia i zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności działań logistycznych

Metody
dydaktyczne

Wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach, aktywność i dyskusja na
zajęciach konwersatoryjnych.

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując
kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Każdy efekt
kształcenia musi być weryfikowalny.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

1.

słuchacz ma wiedzę na temat oceny efektywności działań
logistycznych oraz znaczenia efektywności działań w procesie
decyzyjnym w przedsiębiorstwie

LI_W04, LI_W14

2.

słuchacz potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na
efektywność działań logistycznych, posiada umiejętność doboru i
stosowania metod pomiaru efektywności oraz specyfiki stosowania
wybranych wskaźników w obszarze logistyki

LI_U08, LI_U13

3.
4.

5.

potrafi dokonać oceny działań logistycznych oraz rozumie i
interpretuje poprawnie wyniki analiz
przeprowadza badanie produktywności za pomocą metody Data
Envelopment Analysis przy zastosowaniu narzędzi komputerowych
(np. programu Frontier Analyst)
słuchacz ma wysoką świadomość znaczenia analizy i oceny działań
logistycznych w praktyce biznesowej.

LI_U04LI_U15, LI_U16,
LI_U17
LI_U04LI_U15, LI_U16,
LI_U17
LI_K02, LI_K05
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Nr efektu
kształcenia

Forma zajęć (jeśli jest więcej
niż jedna), na której zachodzi
weryfikacja

Metoda weryfikacji efektu kształcenia
test sprawdzający wiedzę

2.

test sprawdzający wiedzę oraz rozwiązanie zadań zleconych przez
prowadzącego na ćwiczeniach

3.

dyskusja na ćwiczeniach, rozwiązywanie zadań problemowych

C

4.

rozwiązywanie zadań problemowych

C

5.

rozwiązywanie zadań problemowych

C

Bilans nakładu pracy studenta (w
godzinach)

1.

Wskaźniki
ilościowe

W
W, C

Udział w wykładach

6x1

6

Udział w ćwiczeniach

6x1

6

Przygotowanie do ćwiczeń

15x1

15

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami

5x1

5

Udział w konsultacjach związanych z wykładami

5x1

5

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń

30

30

Przygotowanie do zaliczenia wykładu

30

30

RAZEM:

97

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczyciela:
(6+6+5+5)
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
(6+15+5+30)

ECTS
22

1

56

3

Literatura
podstawowa:

1. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego,
Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
2. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywnośći gospodarczej i społecznej,
Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
3. T. Coelli, D.S.P. Rao, G.E. Battese, An introduction to efficiency and productivity analysis,
Kluwer Academic Publ., Boston 1998.

Literatura
uzupełniająca:

1. E. Thanassoulis, Introduction to the theory and application of Data Envelopment Analsis, Kluwer
Academic Publishers, 2003.
2. S. Lis, Vademecum produktywności, Agencja Wydawnicza „PLACET”, Warszawa 1999.

Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra Informatyki Gospodarczej
i Logistyki
Program opracował(a):

prof. Joanicjusz Nazarko,
dr Katarzyna Kuźmicz

30.06.2016
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Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

MODELOWANIE
PROCESÓW
LOGISTYCZNYCH

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
Założenia
i cele
przedmiotu:
Forma
zaliczenia

studia podyplomowe

Kod przedmiotu:

Semestr: 2
W- 6

C- 6

L-

Punkty ECTS
P-

Ps-

5
S-

Wpisz przedmioty
lub "-"

-

Poznanie kluczowych aspektów procesowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem.
Zdobycie wiedzy z zakresu definiowania wymagań w projektowaniu procesów. Zdobycie
umiejętności i poznanie zasad projektowania, modelowania procesów. Poznanie systemów
informatycznych wspomagających projektowanie procesów. Rozwijanie kreatywności i
myślenia kontekstowego. Przygotowanie sprawozdania z zadań projektowych, prezentacja
wyników.
Wykład - kolokwium pisemne, ćwiczenia - ocena wykonania projektu

Treści
programowe:

Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów. Wybrane standardy modelowania procesów.
Modele i dokumentacja procesów. Charakterystyka i elementy opisu procesów. Zasady
pomiaru i oceny procesów. Wykorzystanie specjalistycznych systemów informatycznych do
projektowania procesów. Projektowanie procesów w praktyce biznesowej

Metody
dydaktyczne

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadku, praca w grupach,
zadania projektowe, dyskusja.

Efekty
kształcenia
EK1

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.
Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny.
student rozumie zasady projektowania procesów

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
LI_W12

EK4

student: identyfikuje i klasyfikuje procesy
przedsiębiorstwa
opracowuje modele procesów, rozumie notację
modelowania procesów
opracowuje poprawnie dokumentację procesów

LI_W03, LI_W12, LI_U11

EK5

samodzielnie rozwiązuje problemy badawcze

LI_W03, LI_W12, LI_U12

EK6

potrafi pracować w zespole

EK2
EK3

LI_W06
LI_W12, LI_U11

LI_U22

Nr efektu
kształcenia

Metoda weryfikacji efektu kształcenia

Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja

EK1

kolokwium, analiza i dyskusja projektu

W, C

EK2

kolokwium, analiza i dyskusja projektu

W, C

23

kolokwium, analiza i dyskusja projektu

W, C

EK4

kolokwium, analiza i dyskusja projektu

C

EK5

analiza i dyskusja projektu, obserwacja pracy na
zajęciach

C

EK6

obserwacja pracy na zajęciach

C

Bilans nakładu pracy studenta (w
godzinach)

EK3

Wskaźniki
ilościowe

Udział w wykładach

6 x 1h =

6

Udział w pracowni specjalistycznej

6 x 1h =

6

Przygotowanie do pracowni specjalistycznej, praca nad projektem

5 x 5h =

25

Studia literaturowe, analiza case study

48 h

48

Udział w konsultacjach związanych z projektem

4h

4

Przygotowanie do kolokwium z wykładu

24 h

24

Przygotowanie prezentacji i prezentacja projektu

12 h

12

RAZEM:

125

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:

Literatura
podstawowa:

ECTS
16

1

95

4

1. Grajewski P., Organizacja procesowa: projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa,
2007
2. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
3. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfikowanie,
pomiar, usprawnianie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business, 2010

1. Bitkowska A. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: aspekty teoretyczno-praktyczne,
Warszawa, Difin, 2011
2. Gawin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, Warszawa, PWN,
Literatura
2015
uzupełniająca: 3. Nowosielski S. (red.) Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2011.
4. Van der Aalst W.M.P., Process mining: discovery, conformance and enhancement of
business processes. Heidelberg, Springer, 2011.
Jednostka
realizująca:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Data
opracowania
programu:

28.06.2016

Program
opracował(a):

dr inż. Arkadiusz Jurczuk
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Wydział Zarządzania
Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Poziom i forma studiów

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

Ścieżka dyplomowania:
Kod przedmiotu:

LOGISTYKA MIEJSKA

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:

Semestr: 2
W -6

C- 6

L-

Punkty ECTS
P-

Przedmioty
Wpisz przedmioty lub "-"
wprowadzające
Założenia
i cele
przedmiotu:

studia podyplomowe

Ps-

5
S-

zarządzanie łańcuchem dostaw

Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie logistycznych problemów funkcjonowania
aglomeracji miejskiej, organizacji systemów i środków transportu miejskiego, planowania
infrastruktury i sieci transportowej w zależności od potrzeb mieszkańców miasta.

Wykład – zaliczenie pisemne na ocenę, ćwiczenia – zaliczenie na podstawie punktów
z ćwiczeń i kolokwiów.
Podstawy logistyki miejskiej. Koncepcje miasta. Układ komunikacyjny miasta. Infrastruktura
transportu miejskiego. Systemy zarządzania transportem miejskim. Systemy dowozu towarów w
Treści
miastach. Koszty jakości w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Potrzeby miasta.
programowe:
Gospodarka energetyczna w miastach. Problemy ekologii w zarządzaniu gospodarką miejską.
Perspektywy rozwoju miast.
Forma
zaliczenia

Metody
Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia – analiza przypadku, praca w grupach.
dydaktyczne
Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje.
Każdy efekt kształcenia musi być weryfikowalny.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

EK1

słuchacz ma wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw
logistyki miejskiej i kongestii transportowej

LI_W09

EK2

słuchacz ma wiedzę w zakresie koncepcji, metod i technik
zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach

LI_U02

EK3

słuchacz potrafi identyfikować przyczyny przepływów
osób i ładunków w miastach, rozpoznać układ
komunikacyjny miasta, szacować koszty jakości w
przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

LI_U10

EK4

słuchacz zdobywa umiejętność uczestniczenia w
budowaniu projektów społecznych, zdolność
komunikowania sie z otoczeniem gospodarczym

LI_K04

Nr efektu
kształcenia

Metoda weryfikacji efektu kształcenia

Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja

EK1

zaliczenie pisemne wykładu

W

EK2

rozwiązywanie studiów przypadków

C

EK3

rozwiązywanie zadań o charakterze rachunkowym

C

EK4

grupowe rozwiązywanie studiów przypadków

W

25

Bilans nakładu pracy studenta (w
godzinach)

Udział studenta w wykładach i ćwiczeniach

6h+6h

12

Udział w konsultacjach

8h

8

Samodzielne studia zalecanych przez prowadzącego lektur

30h

30

Przygotowanie do ćwiczeń

20h

20

Samodzielne wykonanie zadań rachunkowych

20h

20

5h+5h

10

RAZEM:

100

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i wykładów

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:

ECTS
20

1

80

4

1.
Literatura 2.
podstawowa:
3.

J. Szołtysek: Podstawy logistyki miejskiej, AE w Katowicach, 2007, s. 168
J. Szołtysek: Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach,
AE w Katowicach, 2006
E. Gołembska (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, 2006, s. 324

1.

A. Kołoś, Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu
szynowego w Polsce, 2006, s. 192
Logistyka w Polsce – raport 2005, ILiM, 2006, s. 228

Literatura
uzupełniająca:
Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

2.

Katedra Zarządzania
Produkcją
Program opracował(a):

mgr inż. Ewa Dobrzyńska

30.06.2016
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Wydział Zarządzania
Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
LOGISTYCZNYMI

Nazwa
przedmiotu:
Rodzaj
przedmiotu:

Założenia
i cele
przedmiotu:
Forma
zaliczenia

Kod przedmiotu:

Semestr: 2

Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające

studia podyplomowe

W- 6

C- 6

L-

Punkty ECTS
P-

Ps-

Wpisz przedmioty
lub "-"

5
S-

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z realizacja projektów
logistycznych. Zdobyta wiedza umożliwi stosowanie rozwiązań, które powinno się wprowadzić
w celu sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięć związanych z przepływem ładunków.

Wykład – zaliczenie z oceną w formie testu;
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych podczas zajęć ćwiczeń
projektowych.

Treści
programowe:

Miejsce i rola projektów w logistyce. Istota i rodzaje projektów. Cykl zarządzania projektem.
Ocena wykonalności projektów. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. Tworzenie
struktury podziału prac w projekcie. Sterowanie przebiegiem projektu. Zasady zarządzania
ryzykiem w projekcie. Tworzenie macierzy ryzyka projektu. Omówienie metod wspomagania
zarządzania przedsięwzięciami logistycznymi w przedsiębiorstwach (Wykresy Gantta,
Schematy blokowe, technika PERT).Tworzenie i zarządzanie zespołami projektowymi.

Metody
dydaktyczne

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, projekt

Efekty
kształcenia

EK 1
EK 2

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętnościkompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być
weryfikowalny.
zna rolę zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
logistycznym
ma wiedze na temat systemów informatycznych
wspierających zarządzanie projektami

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

LI_W14
LI_W03

EK 3

potrafi oceniać wykonalność projektu oraz tworzyć
strukturę podziału prac i oszacować ryzyko projektu

EK 4

potrafi przygotować plan projektu logistycznego i
sterować jego przebiegiem

LI_U22

EK 5

potrafi pracować w zespole

LI_K03

Nr efektu
kształcenia
EK 1

Metoda weryfikacji efektu kształcenia
test

LI_U06, LI_K02

Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja
W
27

EK 2

test

W

EK 3

dyskusja, prezentacja

C

EK 4

dyskusja, prezentacja

C

EK 5

dyskusja, prezentacja

C

Bilans nakładu pracy studenta
(w godzinach)

udział w wykładach

6

udział w ćwiczeniach

6

przygotowanie założeń projektu

6

przygotowanie do zaliczenia

2

przygotowanie do zajęć - analiza literatury przedmiotu

10

Wskaźniki
ilościowe

RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:

Literatura
podstawowa:

30
ECTS

12

2

24

3

1. Trocki M., Grucza B. Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2009.
2. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa
2006.
3. Witkowski J., Skowrońska A. (red.), Zarządzanie projektami logistycznymi, Wydawnictwo
UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
4. Pisz I, Łapuńka I, Zarzadzanie projektami w logistyce, Difin, Warszawa 2015.

1. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2005.
Literatura
2. Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
uzupełniająca: 3. International Journal of Project Management, Elsevier, 2016.
4. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
Jednostka
realizująca:

Katedra Informatyki
Gospodarczej i Logistyki

Data
opracowania
programu:

30.06.2016

Program
opracował(a):

Wpisać osobę, która opracowała
program
dr inż. Krzysztof Dziekoński
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Wydział Zarządzania
Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

PRAWO CELNE
I TRANSPORTOWE

Rodzaj
przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
Założenia
i cele
przedmiotu:
Forma
zaliczenia

studia podyplomowe

Semestr:
W- 8

C-

Kod przedmiotu:
2
L-

Punkty ECTS
P-

Ps-

Wpisz przedmioty
lub "-"

4
S-

Zapoznanie słuchaczy z zasadami międzynarodowego obrotu towarowego, a przede
wszystkim z przywozowymi i wywozowymi procedurami celnymi, uproszczeniami w obrocie
oraz możliwościami korzystania ze statusu AEO. Poznanie zasad odpowiedzialności z tytułu
przewozu towarów - regulacje krajowe oraz Konwencja CMR. Zdobyta wiedza umożliwi
prawidłowe organizowanie międzynarodowego obrotu towarami (odprawa celna i przewóz).
Zaliczenie wykładu w formie testu.

Treści
programowe:

Przywozowe procedury celne: dopuszczenie do obrotu, procedury specjalne (procedura
tranzytu, procedura składowania celnego, procedura wolnego obszaru celnego, procedura
odprawy czasowej, procedura końcowego przeznaczenia towarów, procedura uszlachetniania
czynnego).Procedury wywozowe: procedura wywozu, procedura uszlachetniania biernego.
Procedury uproszczone - rodzaje uproszczeń. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO).
Odpowiedzialność z tytułu przewozu towarów - między innymi: zasady odpowiedzialności,
zapłata odszkodowania, odpowiedzialność za ubytki w towarze, odpowiedzialność w
transporcie multimodalnym, odpowiedzialność za przewóz towarów w kontenerach.

Metody
dydaktyczne

Wykład informacyjny, wykład problemowy.

Efekty
kształcenia

Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętnościkompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być
weryfikowalny.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

EK1

Słuchacz rozumie i różnicuje zasady międzynarodowego
obrotu towarowego

LI_W15, LI_W16

EK2

Słuchacz poprawnie rozróżnia rodzaje procedur celnych
w zależności od celu przywozu, wywozu oraz rodzaju
towarów

LI_W15, LI_U09

EK3

Słuchacz zna podstawowe ułatwienia w
międzynarodowym obrocie towarowym, z których może
skorzystać jako przedsiębiorca

LI_W15, LI_W16

EK4

EK5
Nr efektu
kształcenia

Słuchacz zna podstawowe zasady odpowiedzialności
dotyczące przewozu towarów, wynikające z regulacji
krajowych oraz międzynarodowych.
Słuchacz posiada umiejętność łączenia określonych
stanów faktycznych z analizowanymi przepisami
prawnymi
Metoda weryfikacji efektu kształcenia

LI_W15, LI_W16

LI_U 09, LI_U14, LI_U22
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja
29

dyskusja, zaliczenie

W

EK2

dyskusja, zaliczenie

W

EK3

dyskusja, zaliczenie

W

EK4

dyskusja, zaliczenie

W

EK5

analiza stanów faktycznych (kazusów)

W

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)

EK1

Wskaźniki
ilościowe

Udział w wykładach

8h

8

Udział w konsultacjach - analiza indywidualnych przypadków
związanych ze stosowaniem przepisów prawa celnego i prawa
zwiazanego z przewozem towarów.

10h

10

Przygotowanie do zaliczenia wykładu

20h

20

Przygotowanie do dyskusji na wykładzie

6h

6

Przegląd literatury

15h

15

Przygotowanie sytuacji problemowych w międzynarodowym
obrocie towarowym do dyskusji na wykładzie

10h

10

Realizacja zadań domowych

10h

10

Udział w zaliczeniu

2h

2

RAZEM:

81

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela: 8+10+20+6+15+10+10+2

2.
Literatura
podstawowa:
3.

Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

81

4

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:
1.

Literatura
uzupełniająca:

ECTS

1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z dnia
10.10.2013 z późn. zm.)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w
odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu
celnego (Dz. Urz. UE L 343 z dnia 29.12.2015 z późn. zm.)
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks
celny (Dz. Urz. UE L 343 z dnia 29.12.2015 z późn. zm.)
M. Laszuk, S. Naruszewicz, Wspólnotowe prawo celne, Wydawnictwo LexisNexis,
Warszawa2005, 2. K. Lasiński - Sulecki (red.), Prawo celne międzynarodowe,
wspólnotowe, polskie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007

Katedra Ekonomii I Nauk
Społecznych

Program
opracował(a):

dr Mirosława Laszuk

30.06.2016
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Wydział Zarządzania
Nazwa
programu
kształcenia
(kierunku)

Poziom i forma
studiów

logistyka w biznesie
(IV edycja)

Ścieżka
dyplomowania:

Specjalność:
Nazwa
przedmiotu:

ANALIZA STRATEGICZNA

Rodzaj
przedmiotu:

Semestr: 1

Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty
wprowadzające
Założenia
i cele
przedmiotu:
Forma
zaliczenia
Treści
programowe:
Metody
dydaktyczne
Efekty
kształcenia

EK1

EK2

EK3

EK4
Nr efektu
kształcenia

EK1

EK2

studia podyplomowe

W- 6

C-

Kod przedmiotu:

L-

Punkty ECTS
P-

Ps-

Wpisz przedmioty
lub "-"

3
S-

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu analizy strategicznej i strategii organizacji
oraz nabycie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami analizy strategicznej
Samodzielna praca zaliczeniowa -analiza strategii wybranej organizacji
Zarządzanie strategiczne, etapy procesu planowania strategicznego, analiza strategiczna,
metody i techniki analizy strategicznej, analiza SWOT, metody portfelowe
Wykład informacyjny
Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia
zachowując kolejność: wiedza-umiejętnościkompetencje. Każdy efekt kształcenia musi być
weryfikowalny.
Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk o zarządzaniu i
ekonomii, szczególności na temat funkcjonowania
organizacji w otoczeniu, zarządzania organizacją oraz
finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa
szczególności na temat funkcjonowania organizacji w
otoczeniu, zarządzania organizacją oraz finansów i
rachunkowości przedsiębiorstwa
Posiada umiejętność analizowania i interpretowania
zjawisk gospodarczych, ekonomicznych i społecznych
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych i prezentacji ustnych poświęconą wynikom
realizacji powierzonego zadania, a także na temat
szczegółowych zagadnień związanych z logistyką,
pozyskując potrzebne informacje z dostępnych źródeł
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz
innowacyjny
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
Dyskusja na zajęciach. Rozpoznaje zależności i
czynników decydujących o wyborze strategii
przedsiębiorstwa. Samodzielne wykonanie analizy
strategicznej wybranego przedsiębiorstwa.
Dyskusja na zajęciach. Rozpoznaje zależności i
czynników decydujących o wyborze strategii
przedsiębiorstwa. Samodzielne wykonanie analizy
strategicznej wybranego przedsiębiorstwa.

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

LI_W14

LI_U17

LI_U20

LI_K02
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż
jedna), na której zachodzi
weryfikacja
W

W
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EK3

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)

EK4

Wskaźniki
ilościowe

Literatura
podstawowa:

Samodzielne wykonanie analizy strategicznej
wybranego przedsiębiorstwa.
Dyskusja na zajęciach. Rozpoznaje zależności i
czynników decydujących o wyborze strategii
przedsiębiorstwa. Samodzielne wykonanie analizy
strategicznej wybranego przedsiębiorstwa.

W

W

Udział w wykładach

7h

7

Udział w konsultacjach - analiza indywidualnych przypadków
związanych ze stosowaniem przepisów prawa celnego i prawa
związanego z przewozem towarów.

9h

9

Przygotowanie do zaliczenia wykładu

20h

20

Przygotowanie do dyskusji na wykładzie

5h

5

Przegląd literatury

15h

15

Przygotowanie sytuacji problemowych w międzynarodowym
obrocie towarowym do dyskusji na wykładzie

9h

9

Realizacja zadań domowych

9h

9

Udział w zaliczeniu

2h

2

RAZEM:

76

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela:

ECTS
79
3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym:
1. Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., Szplit A., Strategie rozwoju organizacji,
ANTYKWA, Kraków 2002.
2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
2001.

Literatura
1. Tyrańska M., Walas-Trębacz J., Wykorzystanie metod analizy strategicznej w
uzupełniająca: przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Jednostka
realizująca:
Data
opracowania
programu:

Katedra/Zakład/Studium ...
Program
opracował(a):

dr Bogdan Rogaski

01.07.2016
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