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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Logistyka przedsiêbiorstw 

Jednostka prowadz¹ca moduù 
Katedra Pojazdów Samochodowych  

i Transportu  

Koordynator moduùu dr hab. in¿. Marek Paweùczyk 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Specjalno�ciowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Przedmiot obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr V 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne 
Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy zarz¹dzania, 

Logistyka i zarz¹dzanie ùañcuchem dostaw 
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 5 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 30 15    
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Zdefiniowanie roli logistyki zaopatrzenia w systemie logistycznym firmy. Opanowanie zasad 
planowania potrzeb materiaùowych i zasad wyboru êródeù zakupu. Rola Internetu i handlu 
elektronicznego w logistyce zaopatrzenia. Problematyka logistyki przedsiêbiorstwa, 
charakterystyka procesów przepùywu materiaùów w procesach produkcji. Kanaùy dystrybucji; 
zasady wykorzystywania kanaùów dystrybucji w dziaùalno�ci podmiotów gospodarczych 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Rozumie rolê i charakter logistyki zaopatrzenia w 
ùañcuchu dostaw. Potrafi wskazaã na ró¿ne typy 

systemów zaopatrzenia w ùañcuchu dostaw 
w K_W15 S1A_W11 

W_02 

Wie, na czym polega i z jakich etapów skùada siê 

proces zakupów  
Zna podstawowe metody utrzymywania zapasów 

stosowane w zarz¹dzaniu materiaùami 

w/ã K_W15 S1A_W11 

W_03 
Student potrafi wyja�niã podstawowe idee i gùówne 

elementy systemu logistyki produkcji 
w/ã K_W15 S1A_W11 

W_04 
Zna podstawy teorii kanaùów dystrybucji, analizy 
struktur i strategii w systemie dystrybucji 

w K_W15 S1A_W11 

U_01 

Potrafi zaplanowaã gùówne czynno�ci, z których 

skùada siê zarz¹dzanie materiaùami i potrafi 
zidentyfikowaã etapy charakteryzuj¹ce efektywny 

proces zakupu 

ã 
K_U05, 
K_U11 

S1A_U01, 
S1A_U04, 
S1A_U06, 
S1A_U07 

U_02 
Potrafi sformuùowaã podstawowe kryteria oceny 
dostawców i zastosowaã je w praktyce 

w/ã K_U05, 
K_U11 

S1A_U01, 
S1A_U04, 
S1A_U06, 
S1A_U07 

U_03 
Posiada podstawowe umiejêtno�ci w zakresie oceny 

i usprawniania procesów logistyki produkcji 
w/ã K_U05, 

K_U11 

S1A_U01, 
S1A_U04, 
S1A_U06, 
S1A_U07 

U_04 
Umie przeprowadziã podstawow¹ analizê struktur i 

strategii w systemie dystrybucji 
ã 

K_U05, 
K_U11 

S1A_U01, 
S1A_U04, 
S1A_U06, 
S1A_U07 

U_05 

Potrafi wykorzystaã podstawowe funkcjonalno�ci 

narzêdzi informatycznych stosowanych w logistyce 

zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 
ã K_U02 

K_U11 

S1A_U01, 
S1A_U02, 
S1A_U04, 
S1A_U06 

K_01 

Rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie w 

celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w 
zwi¹zku z postêpem gospodarczym, 

technologicznym i rozwojem nauki oraz 
zmieniaj¹cymi siê uwarunkowaniami rynkowymi w 

skali krajowej i miêdzynarodowej. 

w/ã K_K01 S1A_K01 

K_02 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie, skutecznie 
komunikowaã siê oraz postêpowaã etycznie w celu 

wiarygodnego tworzenia systemu logistyki 
przedsiêbiorstwa. 

ã K_K03 

S1A_K02 
S1A_K05 
S1A_K06 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 



Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Podziaù systemu logistycznego z rozgraniczeniem fazowym na fazê 

zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i fazê powtórnego zagospodarowania. 

Sprzê¿enia podsystemów logistyki w poszczególnych fazach. Znaczenie 
logistyki zaopatrzenia w systemie logistycznym firmy. 

W_01 

2 Planowanie potrzeb materiaùowych. Trzy zasady zaopatrzenia materiaùowego. 
System planowania i sterowania dostawami. 

W_02 

3 Instrumenty polityki zaopatrzenia: polityka produktu, polityka kontraktacji 
(polityka warunków), polityka komunikacji i polityka zakupów. Wybór êródeù 

zakupu 

W_02, 
U_02 

4 Analiza kosztów zaopatrzenia W_02 
5 Logistyka produkcyjna w strategii przedsiêbiorstwa  

Uwarunkowania techniczno-organizacyjne logistyki produkcyjnej W_03 

6 Cykl badania i usprawniania procesów logistycznych w sferze produkcji  
Gùówne planowanie zadañ  
Planowanie i harmonogramowanie przebiegu produkcji 

W_03, 
U_03 

4 Formy i metody bilansowania zadañ z zasobami  
Sterowania i kontrola przebiegu produkcji 

W_03, 
U_03 

6 Koncepcja �odchudzonej produkcji� (Lean production)  
Koncepcja zarz¹dzania ograniczeniami (Constrains management) 

W_03 

7 Rola logistyki dystrybucji w systemie logistycznym 
Miejsce dystrybucji w ùañcuchu dostaw 
Rodzaje dystrybucji 

W_04 

8 Pojêcie kanaùu dystrybucji 
Struktura i podziaù kanaùów dystrybucji 
Projektowanie kanaùów dystrybucji.  
Globalne koszty dystrybucji towarów 
Wspóùdziaùanie i konflikty w kanaùach dystrybucji. 

W_04 

9 Zasady ustalania ceny i mar¿y 
Udziaù poszczególnych ogniw kanaùów dystrybucji w warto�ci sprzeda¿y 
Koszty dystrybucji 
Szacowanie kosztów wyczerpania zapasów 

W_04 

10 Narzêdzia elektroniczne w logistyce zaopatrzenia (MRP. MRP II, ERP)  
 
 
 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 � 2 Planowanie procesu zakupów � projekt realizowany w grupach 2-3 
osobowych: a) zdefiniowanie potrzeb materiaùowych w przedsiêbiorstwie; b) 

okre�lenie niezbêdnego poziomu zapasów c) zaplanowanie procedury 
wyùaniania dostawców d) wybór dostawców 

U_01, 
U_02, 
K_02 

3 � 4 Zapoznanie studentów z wybranymi narzêdziami informatycznymi 

wspomagaj¹cymi procesy logistyczne � ãwiczenia komputerowe 
U_05, 
K_02 

5 
Obsùuga  bazy informacyjnej systemu planowania potrzeb materiaùowych 

U_02, 
U_05, 
K_01 

6 

Analiza profesjonalnego pakietu klasy MRPII/ERP - projekt 

U_03, 
U_04, 
U_05, 
K_01, 
K_02 

7 Projektowanie systemu dystrybucji w dziaùalno�ci podmiotu gospodarczego � 
zadanie projektowe realizowane w maùych grupach 

U_04, 
K_01 

8 Zajêcia zaliczeniowe  



 
Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Egzamin pisemny 

W_02 Zaliczenie projektu na podstawie pracy pisemnej oraz egzamin pisemny 

W_03 Zaliczenie projektu na podstawie pracy pisemnej. Egzamin pisemny 

W_04 Egzamin pisemny 

U_01 Zaliczenie projektu na podstawie pracy pisemnej 

U_02 Zaliczenie pracy pisemnej oraz egzamin pisemny 

U_03 Zaliczenie projektu na podstawie pracy pisemnej oraz egzamin pisemny 

U_04 Zaliczenie projektu na podstawie pracy pisemnej 

U_05 Zaliczenie ãwiczeñ realizowanych przy wykorzystaniu sprzêtu komputerowego 

K_01 Zaliczenie ãwiczeñ oraz egzamin pisemny 

K_02 Zaliczenie projektu na podstawie pracy pisemnej oraz obserwacja pracy studenta 
 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 Rodzaj aktywno�ci obci¹¿enie studenta 

1 Udziaù w wykùadach 30  
2 Udziaù w ãwiczeniach 15  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8  
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe 8  
7 Udziaù w egzaminie 2  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale 

nauczyciela akademickiego 
63 godziny 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela 

akademickiego 
(1 punkt ECTS=25 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,5 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 20  
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 12  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 6  
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ 10  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 15  
18 Przygotowanie do egzaminu 15  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 78 godzin 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=30 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,5 ECTS 



22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  142 godzin 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
5 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 36 godzin 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã 

o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=27 godzin obci¹¿enia studenta 

1,4 ECTS 
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