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Oferta specjalności dla studentów studiów stacjonarnych z naboru 2018/19: 

 Distribution, sales and customer service NOWOŚĆ 

 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:  Distribution, sales and customer service 

Odpłatność za semestr wynosi 700 zł 

Absolwenci specjalności Distribution, sales and customer service przygotowani są do 

pełnienia wielu różnorodnych funkcji zawodowych w Polsce, Europie i na świecie. Mogą w 

przyszłości zajmować stanowiska kierownicze różnych szczebli, w tym kierownika działu 

logistyki, kierownika ds. logistyki w centrach logistycznych, specjalisty ds. zarządzania 

logistyką, kierownika w firmach doradztwa logistycznego czy też koordynatora i organizatora 

działań w łańcuchu dostaw. Absolwenci mogą też zostać przedsiębiorcami pracującymi na 

własny rachunek, założycielami i udziałowcami MSP, menedżerami w dużych sieciach 

handlowych.  

Oprócz wskazanych wyżej możliwości, absolwenci nowej specjalności przygotowani będą do 

rozwoju profesjonalnej kariery menedżerskiej w korporacjach opartych na funkcjonowaniu 

sieci międzynarodowych przepływów produktów, firmach produkcyjnych, handlowych i 

usługowych realizujących międzynarodowe procesy dostawcze, przedsiębiorstwach 

prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną  w ramach międzynarodowych systemów 

logistycznych, zagranicznych filiach i oddziałach polskich firm, w krajowych filiach i 

oddziałach firm zagranicznych. Ukończenie nowej specjalności ułatwi także absolwentom 

rozwój międzynarodowej kariery zawodowej za granicą oraz w światowych firmach 

konsultingowych.  

 

 



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. 


