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brak

0

częściowo

1

w pełni

2

1 LOGWZ2_W08
Zna współczesne i przyszłościowe koncepcje 

logistyki oraz rozumie ich zalety i wady.

2 LOGWZ2_W12

Zna przydatność instrumentów marketingu w 

działalności usługodawców logistycznych i ich 

znaczenie w sprzedaży usług TSL.

3 LOGWZ2_W13

Ma pogłębioną wiedzę o obsłudze logistycznej 

łańcucha dostaw i podmiotach tej obsługi. Zna 

proces zarządzania obsługą klienta w łańcuchu 

dostaw i jego związki z pozostałymi 

procesami. Ma także pogłębioną wiedzę o 

kryteriach i miernikach obsługi klienta w 

łańcuchu dostaw oraz o pomiarze 

funkcjonowania łańcucha dostaw.

Karta oceny realizacji efektów kształcenia
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(w wybranej kolumnie proszę 

postawić znak "X")



4 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.

5 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).

6 LOGWZ2_K05

Uczestniczy w przygotowaniu projektów 

logistycznych, planuje i kontroluje efekty 

swojej pracy.

7 LOGWZ2_K06

Potrafi samodzielnie uzupełnić i doskonalić 

nabytą wiedzę zawodową i umiejętności oraz 

poszerzyć je interdyscyplinarnie.

8 LOGWZ2_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy, w tym - podejmować 

decyzje, rozwiązywać problemy, motywować 

do działania, skutecznie komunikować się.


