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Kierunek studiów:  Ekonomia 

Forma studiów:  Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Nazwa specjalności:  Logistyka przedsiębiorstw 

 

Opis specjalności:   Specjalność „Logistyka przedsiębiorstw”, oferowana na pierwszym stopniu studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „Ekonomia”, umożliwia studentom zdobycie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do identyfikacji, analizy i oceny 
ekonomicznej podstawowych procesów logistycznych występujących w łańcuchach 
logistycznych w celu efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw i minimalizacji kosztów 
realizacji procesów logistycznych.    

  W ramach specjalności występują następujące przedmioty specjalnościowe:  

 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, 

 Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,  

 Ładunkoznawstwo, 

 Infrastruktura logistyczna,  

 Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce,  

 Modelowanie procesów logistycznych,  

 Centra logistyczne,  

 Transport w systemach logistycznych,  

 Rachunek kosztów logistyki przedsiębiorstw 

 Ekologistyka. 

  Absolwenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: 

 identyfikacji i analizy różnorodnych procesów logistycznych oraz ich integracji 
w ramach łańcuchów logistycznych, czynników i przesłanek tworzenia 
tzw. zintegrowanych łańcuchów dostaw oraz efektywnego zarządzania nimi,   

 identyfikacji i analizy procesów logistycznych w ramach poszczególnych faz 
działalności, wyodrębnianych w podmiotach gospodarczych, tj. w fazie 
zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji z uwzględnieniem specyficznych cech 
i zjawisk, dotyczących tych faz (w tym: planowanie potrzeb materiałowych, wybór 
źródeł zakupu, planowanie i sterowanie przepływami w ramach procesu produkcji, 
planowanie kanałów dystrybucji itp.),    

 identyfikacji i analizy cech specyficznych dóbr materialnych, będących 
przedmiotem przemieszczania i magazynowania, wynikających z ich cech 
fizycznych, fizykochemicznych, kształtu i objętości oraz wartości, determinujących 
ich podatność transportową oraz magazynową na warunki i skutki 
przemieszczania i magazynowania oraz umożliwiających dobór odpowiednich 
gałęzi i środków transportu oraz warunków i zasad magazynowania,  

 urządzeń i obiektów infrastrukturalnych wykorzystywanych w procesach 
logistycznych, w tym liniowej i punktowej infrastruktury transportowej, 
infrastruktury magazynowej i przeładunkowej oraz infrastruktury informatycznej,     
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 problematyki normalizacji infrastruktury logistycznej, identyfikacji i wykorzystania 
norm w kształtowaniu procesów logistycznych oraz zarządzania, jakością tych 
procesów,  

 modelowania matematycznego procesów logistycznych oraz symulacji 
komputerowej w opisie złożonych zjawisk, jako narzędzi analizy i oceny 
efektywności tych procesów,  

 tworzenia i funkcjonowania centrów logistycznych, ich roli, funkcji i znaczenia 
w łańcuchach zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych,   

 cech funkcjonalnych poszczególnych gałęzi transportu, biorących udział 
w realizacji procesów transportowych i ich wpływu na koszty logistyczne,  

 sposobów i metod pomiaru efektywności procesów logistycznych, 
w szczególności rachunku kosztów,  

 systemowego ujęcia zagadnień logistycznych z uwzględnieniem destrukcyjnego 
oddziaływania procesów logistycznych na środowisko przyrodnicze i na człowieka 
oraz sposobów jego ograniczania.  

  Przedmioty z zakresu specjalności prowadzone są przez nauczycieli akademickich 
mających zarówno dorobek naukowy, jak i doświadczenia wynikające z praktyki 
zawodowej lub współpracy z przedsiębiorstwami transportowymi i logistycznymi. Wykłady 
oraz ćwiczenia, seminaria i laboratoria prowadzane są z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych, i specjalistycznego oprogramowania. Stosowane metody dydaktyczne 
obejmują również projekty zespołowe i indywidualne. 

Profil absolwenta:  Wiedza i umiejętności zdobywane w ramach specjalności „Logistyka przedsiębiorstw” 
są kontynuacją i poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych przez absolwenta 
w trakcie kształcenia na kierunku „Ekonomia”. Absolwent specjalności „Logistyka 
przedsiębiorstw” posiada zatem wszechstronną wiedzę ekonomiczną umożliwiającą 
wykonywanie zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami 
finansowymi, ludzkimi i materialnymi w podmiotach gospodarczych, a w szczególności 
w podmiotach sektora logistycznego oraz w działach logistycznych, działach zaopatrzenia, 
produkcji i dystrybucji  w podmiotach należących do różnych sektorów gospodarki. 
Absolwent specjalności „Logistyka przedsiębiorstw” dysponuje zatem wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami, umożliwiającymi prowadzenie analiz dostępnych 
lub tworzonych informacji w odniesieniu do różnorodnych procesów logistycznych, 
zintegrowanych łańcuchów logistycznych oraz łańcuchów dostaw, osadzonych 
w kanonach nauk ekonomicznych i umożliwiających optymalizację tych procesów. Cechy 
te predestynują go do zajmowania samodzielnych stanowisk we współczesnych 
przedsiębiorstwach rynkowych, w szczególności u operatorów logistycznych 
oraz w centrach logistycznych. 
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