
OPIS  PRZEDMIOTU
kierunek Zarządzanie
specjalność Zarządzanie logistyką
TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny
SEmestr 4

Nazwa przedmiotu Logistyka w przedsiębiorstwie
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć

Studia stacjonarne – 30
Studia niestacjonarne – 18 

• wykłady Studia stacjonarne – 10
Studia niestacjonarne – 8 

• inne formy Studia stacjonarne – 20
Studia niestacjonarne – 10 

Cele kształcenia: − zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi 
zagadnieniami dotyczącymi logistycznej obsługi przedsiębiorstw.

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu

Numer
Efekty kształcenia,

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, 
potrafi:

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru

EK_W01 definiuje pojęcia i wymienia oraz charakteryzuje 
determinanty, identyfikuje i wyjaśnia problemy w 
obszarze logistycznej obsługi przedsiębiorstw

K_W05
K_W08

P6S_WG

EK_W02 opisuje formy współpracy logistycznej obsługi 
przedsiębiorstw K_W11 P6S_WK

EK_U03 klasyfikuje i ocenia sytuacje oraz proponuje 
rozwiązania problemów pojawiających się w 
obszarze logistycznej obsługi klienta.

K_U06 P6S_UW

EK_U04 student wykazuje się kreatywnością podczas 
pracy zespo łowej, pracuje samodzielne 
przygotowując projekty i rozwiązując zadania

K_U14 P6S_UO

EK_K05 dąży do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i 
umiejętności K_K01 P6S_KK

Numer treści Treści kształcenia / programowe
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu

Wykłady

T_01

Logistyczna obsługa klienta. Kształtowanie jakości usług 
logistycznych.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_02

Popyt i podaż usług logistycznych. Podmioty strony popytowej i 
podażowej.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05



T_03

Centra i parki logistyczne w logistycznej obsłudze 
przedsiębiorstw.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_04

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

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

Ćwiczenia

T_05

Logistyczna obsługa klienta - wartościowanie i gradacja 
elementów LOK. Analiza badań empirycznych dotyczących 
preferencji w obszarze LOK.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_06
Popyt na usługi logistyczne.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_07
Podaż usług logistycznych.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_08

Charakterystyka i analiza logistycznej obsługi oferowanej przez 
centra i parki logistyczne w Polsce i innych krajach UE.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_09
Cena usług logistycznych.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_10

Analiza współpracy z 3PL i 4PL w przykładach. K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

T_11

Współczesne trendy w obszarze logistycznej obsługi 
przedsiębiorstw - analiza przypadków.

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny T_01 – T_04
Wykład problemowy
Wykład informacyjny
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków T_10 – T_11
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna



Metoda ćwiczeniowa T_05 – T_11
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Inne (jakie?) - …
…

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych efektów 
kształcenia

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

EK_W01

Student nie definiuje 
pojęcia logistycznej 
obsługi 
przedsiębiorstw.

Student nie w pełni 
samodzielnie definiuje 
pojęcia i wymienia oraz 
determinanty, częściowo 
identyfikuje i wyjaśnia 
problemy w obszarze 
logistycznej obsługi 
przedsiębiorstw.

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

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

EK_W02

Student nie opisuje 
form współpracy 
logistycznej obsługi 
przedsiębiorstw.

Student dostatecznie 
opisuje formy 
współpracy logistycznej 
obsługi przedsiębiorstw.

Student opisuje 
formy współpracy 
logistycznej obsługi 
przedsiębiorstw.

Student bardzo 
dobrze  opisuje formy 
współpracy 
logistycznej obsługi 
przedsiębiorstw.

EK_U03

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

Student nie zawsze 
prawidłowo klasyfikuje i 
ocenia sytuacje oraz nie 
zawsze proponuje 
właściwe rozwiązania 
problemów 
pojawiających się w 
obszarze logistycznej 
obsługi klienta.

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

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

EK_U04

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

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

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

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

EK_K05

Student nie dąży do 
uzupełniania i 
doskonalenia nabytej 
wiedzy i umiejętności.

Student nie zawsze 
dąży do uzupełniania i 
doskonalenia nabytej 
wiedzy i umiejętności.

Student dąży do 
uzupełniania i 
doskonalenia 
nabytej wiedzy i 
umiejętności.

Student permanentnie 
dąży do uzupełniania i 
doskonalenia nabytej 
wiedzy i umiejętności.

Weryfikacja efektów kształcenia Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu
W01 W02 U03 U04 K05

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne X X X X X
Zaliczenie ustne
Kolokwium pisemne



Kolokwium ustne
Test
Projekt
Praca pisemna
Raport
Prezentacja multimedialna
Praca podczas ćwiczeń X X X X X
Inne (jakie?) -

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne
1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 8
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
studentów) 20 10

3. Konsultacje z nauczycielem - -
Razem 1+2+3 30 18

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)
5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 20 32

Razem 4+5 20 32
SUMA 1+2+3+4+5 50 50

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2

Literatura podstawowa − Fechner: Centra logistyczne. Biblioteka Logistyka, ILiM Poznań 
2004.

− Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski. Difin, Warszawa 
2005.

− A.M. Jeszka: Sektor usług logistycznych. Difin, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca − Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski. Biblioteka Logistyka, 

ILiM, Poznań 2006.


