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USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 

Zakres logistyka i spedycja 

Jednostka prowadząca przedmiot 
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Sys-
temów Laserowych 

Koordynator przedmiotu Dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot specjalnościowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 1 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

9   9  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma szczegółową wiedzę, podbudowaną teoretycznie 
obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu: budowy i 
eksploatacji, diagnostyki i technologii napraw środków 
transportu i ich podzespołów, sterowania ruchem, tech-
nologii transportowych, logistyki. 

IST2_W03 

W02 

Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w 
zakresie metod ilościowych, modelowania i optymalizacji 
procesów transportowych oraz planowania, sterowania i 
zarządzania systemami transportowymi i logistycznymi. 

IST2_W05 

W03 

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą uwa-
runkowań i mechanizmów funkcjonowania przedsię-
biorstw na rynku TSL (Transport – Spedycja – Logisty-
ka). 

IST2_W09 

W04 
Zna metody i narzędzia (w tym komputerowe) zarządza-
nia logistycznego stosowane przy rozwiązywaniu pro-
blemów w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw. 

IST2_W15 

Umiejętności 

U01 
Potrafi opracować dokumentację wyników zadania pro-
jektowego lub badawczego; potrafi przygotować opra-
cowanie końcowe zawierające omówienie tych wyników. 

IST2_U02 

U02 

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat 
realizowanego zadania projektowego lub badawczego 
oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej 
prezentacji.  

IST2_U03 

U03 

Potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia zarzą-
dzania logistycznego do formułowania i rozwiązywania 
problemów w obszarze zaopatrzenia, produkcji i dystry-
bucji przedsiębiorstwa oraz interpretować uzyskane 
wyniki i wyciągać wnioski. 

IST2_U08 

U04 

Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów 
związanych z analizą efektywności ekonomicznej działa-
nia systemu logistycznego – integrować wiedzę z dzie-
dziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przed-
siębiorstwem, eksploatacji środków transportu 

IST2_U10 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 
samodzielnie i krytycznie planować proces samokształ-
cenia, w tym uzupełniania wiedzy i umiejętności o cha-
rakterze interdyscyplinarnym; potrafi inspirować i organi-
zować proces uczenia się innych osób. 

IST2_K01 

K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. IST2_K02 

K03 
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania 
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym od-
powiedzialność. 

IST2_K05 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Podstawowe pojęcia logistyki. 
Funkcje logistyki w przedsiębiorstwie. 
Analiza łańcuchów i projektowanie łańcuchów i sieci logistycznych. 
Projektowanie i modelowanie systemów logistycznych. 
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym. 
Infrastruktura procesów logistycznych. 
Metody ABC i XYZ w logistyce zaopatrzenia. 
Logistyka produkcji. 

projekt 

W ramach ćwiczeń projektowych studenci w grupach projektowych (liczebność grupy 
ustala prowadzący) samodzielnie w formie pisemnej wykonują projekt z dziedziny 
logistyki na przykładzie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa.  
W projekcie muszą być uwzględnione głównie takie czynniki jak: zarządzanie logi-
styczne, organizacja systemów przemysłowych oraz zarządzanie jakością i syste-
mami eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Ponadto w zadaniu projektowym studenci powinni zastosować optymalizację proce-
sów logistycznych oraz modernizować w razie konieczności istniejące systemy prze-
mysłowe, unowocześniać ich organizację, przekształcać je w nowoczesne, dyna-
micznie rozwijające się struktury technologiczne i gospodarcze. 
Zaliczenie ćwiczeń projektowych następuje na podstawie oceny oddanego i obronio-
nego projektu 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X    

W03   X    

W04   X    

U01    X   

U02    X   

U03    X   

U04    X   

K01      X 

K02      X 

K03      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z odpowiedzi ustnej. 

projekt zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej 
oceny z projektu. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 
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Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
9   9  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

22 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

0,9 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,1 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

25 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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