KARTA REALIZACJI STAŻU – LOGISTYKA (WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA)
IMIĘ I NAZWISKO
NR ALBUMU
E-MAIL
TELEFON
NAZWA FIRMY
ADRES
IMIĘ I NAZWISKO,
NR TELEFONU,
E-MAIL OPIEKUNA
STAŻU
DATA ROZPOCZĘCIA
DATA ZAKOŃCZENIA
LICZBA GODZIN STAŻU 120 godzin – minimum 20 godzin tygodniowo
Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas stażu
LOGWZ2_W05 - Rozumie, jakie jest znaczenie kwalifikacji i cech kierownictwa i personelu logistyki dla
prawidłowego przebiegu procesów biznesowych w łańcuchu dostaw.
LOGWZ2_W11 - Zna uwarunkowania rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, zna aktualną sytuację
na rynku pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki oraz zna zakres obowiązków menedżera logistyki.
LOGWZ2_U01 - Potrafi przeanalizować na przykładach funkcje poszczególnych uczestników prostych
i rozbudowanych łańcuchów dostaw i wskazać na newralgiczne obszary ich współpracy. Umie szczegółowo
interpretować problemy związane z zarządzaniem zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz logistyką zwrotną
w łańcuchu dostaw i podać rozwiązania usprawniające przepływy fizyczne w tych ogniwach łańcucha dostaw.
Potrafi podać oferty usług i przeanalizować działalność operatorów logistycznych nowych generacji
i przykłady z praktyki.
LOGWZ2_U02 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki, marketingu
i zarządzania do opisu i analizowania procesów biznesowych zachodzących w łańcuchach i sieciach dostaw.
Posiada
umiejętność
rozumienia
i
analizowania
podejścia
systemowego,
sieciowego
i procesowego w logistyce i w innych zespołach wiedzy zarządczej. Potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej
podać przykłady wirtualnych przedsiębiorstw według własnego pomysłu oraz przeanalizować czynności
wykonywane w wirtualnym łańcuchu dostaw. Potrafi opisać zalety ekologiczne systemów odzysku, utylizacji
odpadów oraz rozwiązań logistyki zwrotnej. Potrafi także wymienić problemy logistyczne współczesnych miast,
aglomeracji i metropolii, podać sposoby ich rozwiązywania w świecie oraz własne propozycje na przykładzie
wybranego miasta.
LOGWZ2_K04 - Potrafi pokierować własnym rozwojem i ścieżką kariery zawodowej, wykorzystując wiedzę
nabytą na studiach. Jest przedsiębiorczy w osiąganiu celów zawodowych. Rozumie znaczenie kompetencji
w pracy menedżera ds. logistyki. Dostrzega i umiejętnie rozstrzyga dylematy zawodowe.
LOGWZ2_K07 - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, w tym - podejmować decyzje, rozwiązywać
problemy, motywować do działania, skutecznie komunikować się.
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Podpis Stażysty

Potwierdzenie zrealizowania stażu przez Instytucję przyjmującą
POTWIERDZAM/NIEPOTWIERDZAM ZREALIZOWANIE
STAŻU I NALEŻYTE WYKONANIE ZADANIA BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM UMOWY
O STAŻ. PONIŻSZE ROZWIĄZANIE UZNAJĘ ZA
KOMPLETNE I POPRAWNE
Ogólna ocena stażu (proszę zaznaczyć właściwą):
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Imię i nazwisko

Koordynator modułu III
Zatwierdzenie stażu
Data

Podpis oraz pieczątka

Podpis

Zatwierdzam
Nie zatwierdzam

Kurator kierunku
Imię i nazwisko
Kuratora kierunku

Zatwierdzenie stażu

Data

Podpis

Zatwierdzam
Nie zatwierdzam

Załączniki:
1. Raport końcowy – opis rezultatu stażu (4-6 stron, czcionka: Arial 11, odstęp 1,5)
2. Lista obecności stażysty
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