
Oferta specjalności na 
kierunku Logistyka 

w roku akad. 2017/2018 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 



Kierunek: Logistyka 

Chciałbyś projektować i zarządzać operacjami 
logistycznymi w kraju i całej Europie? Lubisz 
wyzwania i chcesz planować skuteczne strategie 
logistyczne dla małych i dużych firm 
produkcyjnych, handlowych i usługowych?  
Najlepszym sposobem realizacji tych marzeń  
jest poznanie funkcjonowania nowoczesnych 
systemów logistycznych oraz zasad zarządzania 
działalnością logistyczną w ramach jednej z 
oferowanych na kierunku Logistyka 
SPECJALNOŚCI. 

 



W roku akademickim 2017/2018 ofertę 
specjalności kierunku Logistyka 
stanowią specjalności: 

 Analiza i projektowanie systemów logistycznych 

 Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi  
łańcuchami dostaw.  

 



Specjalności przewidziane na studiach II 
stopnia zostały zaplanowane w taki 
sposób, aby przekazać wiedzę niezbędną 
do wykreowania skutecznego; 
menedżera logistyki i menedżera 
łańcucha dostaw XXI wieku, 
potrafiącego sprawnie zarządzać 
procesami logistycznymi zarówno  
w obrębie firmy, jak i w warunkach 
międzyorganizacyjnych, a przede 
wszystkim w skali globalnej. 

 



Specjalność: Zarządzanie krajowymi  
i międzynarodowymi łańcuchami 
dostaw.  

Absolwenci specjalności Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi 
łańcuchami dostaw przygotowani będę do rozwoju profesjonalnej 
kariery menedżerskiej w: 

- korporacjach opartych na funkcjonowaniu sieci przepływów  
   produktów, 

- firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych realizujących  
    rozbudowane procesy dostawcze, 

- przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż w ramach  
   międzynarodowych systemów logistycznych, 

- zagranicznych filiach i oddziałach polskich firm lub w krajowych  
    filiach i oddziałach firm zagranicznych. 

Główne przedmioty specjalnościowe realizowane na kierunku to: społeczne  
i etyczne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw, sterowanie zapasami  
w łańcuchach dostaw, formalizacja współpracy w łańcuchach dostaw, 
analiza dynamiki łańcuchach dostaw. 

 



Specjalność: Analiza i projektowanie 
systemów logistycznych 

Ukończenie specjalności Analiza i projektowanie systemów 
logistycznych ułatwi rozwój zawodowy wszystkim absolwentom 
pretendującym do stanowisk specjalistów, doradców i 
menedżerów logistyki, zaś w szczególności absolwentom 
podejmującym pracę w firmach: 

- konsultingowych, 

- korporacjach realizujących strategiczne projekty logistyczne 

- przedsiębiorstwach realizujących rozbudowane operacje 
logistyczne 

Główne przedmioty specjalnościowe realizowane na kierunku to: 
controlling logistyczny, metody i narzędzia business intelligence, 
projektowanie sieci logistycznych, projektowanie procesów 
logistycznych. 

 




