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1 LOGWZ2_W01

Ma poszerzoną wiedzę o miejscu logistyki w 

systemie nauk, oraz jej przedmiotowych i 

metodycznych powiązaniach z innymi koncepcjami 

i zespołami wiedzy zarządczej oraz z innymi 

dyscyplinami nauki. Zna zasadniczą część 

terminologii logistyki wraz z akronimami (również 

w języku angielskim), rozumie jej źródła i 

zastosowanie w dziedzinach i dyscyplinach 

pokrewnych (teoria zarządzania, zarządzanie 

strategiczne, zarządzanie projektami, clienting, 

marketing usług, badania operacyjne, informatyka 

itd.).

2 LOGWZ2_U04

Posiada umiejętność projektowania i analizowania 

budowy sieci logistycznych, rozmieszczenia 

węzłów i ścieżek sieci. Podaje przykłady sieci 

logistycznych z praktyki. Umie zastosować metody 

ilościowe w modelowaniu i optymalizowaniu 

przepływów w sieciach logistycznych. Sprawnie 

posługuje się metodami ilościowymi w 

rozwiązywaniu problemów logistycznych, potrafi 

dobrać narzędzia pomiaru wykonania i oceny 

obsługi klienta w łańcuchu dostaw.

3 LOGWZ2_U07

Wykazuje duże umiejętności w przygotowaniu 

różnych prac pisemnych, wystąpień ustnych i 

prezentacji multimedialnych na wybrany temat z 

obowiązującego programu studiów z 

wykorzystaniem źródeł pierwotnych i wtórnych 

(badania własne – ankiety, dane statystyczne, 

wywiady, literatura przedmiotu, Internet).

4 LOGWZ2_K06

Potrafi samodzielnie uzupełnić i doskonalić nabytą 

wiedzę zawodową i umiejętności oraz poszerzyć je 

interdyscyplinarnie.

Karta oceny realizacji efektów kształcenia

Lp Symbol efektu Opis efektu kierunkowego

Ocena realizacji efektu

(w wybranej kolumnie proszę 

postawić znak "X")
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