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OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Logistyka 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR Po II, III semestrze studiów 

 
Nazwa przedmiotu Studenckie kierunkowe praktyki zawodowe  

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne –  360 
Studia niestacjonarne – 360  

 zajęcia praktyczne Studia stacjonarne – 360 
Studia niestacjonarne – 360 

 

Cele kształcenia:  Pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki poprzez aktywny udział w 

realizacji zadań danej instytucji. 

 Doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania 

organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i administracji 

realizujących zadania związane z logistyką. 

 Doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie dokonywania 

analizy danych rynkowych, procesów i zjawisk gospodarczych. 

 

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 

K_W01 
ma ugruntowaną wiedzę z zakresu terminologii i 
metod stosowanych w logistyce 

K_W03 P6S_WG 

K_W02 
ma uporządkowaną wiedzę o systemach 
logistycznych, potrafi ją wykorzystać w procesie 
zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji. 

K_W06 P6S_WG 

K_U03 
integrować wiedzę z praktyką w wykonywaniu 
obowiązków zleconych przez pracodawców 

K_U01 P6S_UW 

K_U04 
stosuje się zarówno do wewnętrznych zasad BHP, jak 
również do przepisów prawa w dziedzinie BHP i 
ergonomii 

K_U11 P6S_UW 

K_U05 
bierze aktywny udział w dyskusjach, potrafi 
argumentować swoje stanowisko posługując się 
odpowiednią terminologią 

K_U12 P6S_UW 

K_U06 
uczestniczy w pracach grupy, potrafi realizować 
zadania pracując na różnych stanowiskach 

K_U14 
K_U15 

P6S_UO 
P6S_UU 

K_K07 
ma świadomość braków w swojej wiedzy, zna 
jednak kierunki i obszary, które wymagają 
pogłębienia 

K_K01 P6S_KK 

K_K08 
współpracować z otoczeniem, trafnie określa priorytety, 
odznacza się zaangażowaniem, w wykonywanych 

K_K02 
K_K04 

P6S_KK 
P6S_KO 
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zajęciach K_K05 P6S_KR 

 

Numer 
treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 PLAN PRAKTYK  

T_01 

Zapoznanie z programem praktyk oraz organizacją pracy 
i regulaminem przedsiębiorstwa/instytucji, w której student odbywa 
praktykę. Określenie zasad współpracy i zapoznanie się z 
dokumentacją. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_U06 
EK_U07 
EK_K08 
EK_K09 

T_02 
Zapoznanie z koncepcją zarzadzania przedsiębiorstwa/ instytucji. 
Udział w realizowaniu planów zarządzania przedsiębiorstwem w 
branży sportowej, turystycznej, rekreacyjnej. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_U06 
EK_U07 
EK_K08 
EK_K09 

T_03 Uczestniczy w planowaniu i koordynacji procesów logistycznych. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_U06 
EK_U07 
EK_K08 
EK_K09 

T_04 
Bierze udział w realizacji procesów logistycznych w miejscu 
odbywania praktyk. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_U06 
EK_U07 
EK_K08 
EK_K09 

T_05 
Obserwuje i uczestniczy we współpracy z dostawcami i odbiorcami 
przedsiębiorstwa. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_U06 
EK_U07 
EK_K08 
EK_K09 

T_06 
Udział w procesie pozyskiwania klientów – przygotowanie 
materiałów, kontakt z potencjalnymi klientami. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_U06 
EK_U07 
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EK_K08 
EK_K09 

T_07 Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji procesów logistycznych. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_W03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_U06 
EK_U07 
EK_K08 
EK_K09 

 
 

Forma zaliczenia przedmiotu 

Forma zaliczenia Zaliczenie 

Kryteria oceny 

w odniesieniu do 

poszczególnych 

efektów 

kształcenia 

Zaliczenia studenckich praktyk zawodowych i weryfikacji efektów kształcenia 

dokonuje się w oparciu o opinię opiekuna praktyk i dokumentację przygotowaną 

przez studenta w dzienniku praktyk, uwzględniającą założenia zawarte w efektach 

kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji, dla realizacji praktyki.  

 

Skala ocen i sposób ustalania oceny 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej 

skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

Liczba punktów ECTS 
wraz z ich wyliczeniem 
dla studiów 
stacjonarnych 

14 punków ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 
- udział w studenckich praktykach zawodowych: 360 x 1 godz. = 360 godz. 
- 7 pkt. ECTS po każdym z semestrów praktyk, 180 h – semestr II i 180 h  - 
semestr III. 
 

Łączny nakład pracy studenta 360 godz. 

 

Liczba punktów ECTS 
wraz z ich wyliczeniem 
dla studiów 
niestacjonarnych  

14 punktów ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 
- udział w studenckich praktykach zawodowych: 360 x 1 godz. = 360 godz. 

- 7 pkt. ECTS po każdym z semestrów praktyk, 180 h – semestr II i 180 h  - 
semestr III. 

Łączny nakład pracy studenta 360 godz. 
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Literatura podstawowa 1. Do zrealizowania zadań objętych programem praktyki student 
wykorzystuje literaturę dostępną w bibliotece Uczelni, z którą został 
zapoznany w trakcie zajęć teoretycznych oraz z materiałów 
dostępnych w placówce a także z literatury dostępnej w Internecie. 

 

 

 

 


