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kierunek:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

LFL614

Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

Logistyka, 1 stopień

2

ECTS 2)

Elementy Logistyki Wojskowej
3)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski : Military Logistic Element
Kierunek studiów4):

Logistyka
5)

Koordynator przedmiotu :

dr inż. Andrzej Wojciechowski

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Andrzej Wojciechowski

Jednostka realizująca7):

WNE, KEiOP

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

III

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

6

polski

Celem przedmiotu jest:
- zapoznać z zasadami funkcjonowania logistyki wojskwej;
Założenia i cele przedmiotu12):

- zapznać ze strukturą Instytucji Logistycznych w wojsku;
- zapoznać z rozwiązaniami logistycznymi w armiach innych państw;
- przedstawić koncepcje i rozwiązania logistyczne stosowane wojsku.
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin

a1) wykład

15

a2) ćwiczenia audytoryjne

5

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

10
T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

studium przypadku
T

gry symulacyjne

T

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

eksperyment

indywidualne projekty studenckie

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Logistyka wojskowa – geneza. System logistyczny SZ RP. System logistyczny wojsk lądowych. System logistyczny Sił Powietrznych. System logistyczny MW.
Podsystem materiałowy, techniczny, medyczny, transportowy i infrastruktury wojsk lądowych. Podsystem kierowania logistyką. Zabezpieczenie logistyczne.
Logistyka specjalistyczna i zabezpieczenie medyczne: Logistyka wojsk zmechanizowanych. Logistyka Sił Powietrznych. Logistyka OPL. Logistyka wojsk
radiotechnicznych. Logistyka wojsk areomobilnych. Logistyka wojsk inżynieryjnych. Logistyka wielonarodowa. Logistyka Marynarki Wojennej. Zabezpieczenie
medyczne wojsk w układzie narodowym i sojuszniczym.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Struktura planowania w NATO. Zasady i procedury planowania obronnego w NATO. Zasady i procedury planowania operacyjnego w NATO. Elementy i procedury
planowania logistycznego. Zasady i procedury kontraktowania w NATO.
Wsparcie wojsk sojuszniczych przez państwo - gospodarza (HNS): Dokumenty NATO regulujące HNS i ich hierarchia. Cel i zadania HNS. Uwarunkowania prawne
HNS. Wsparcie przez państwo – gospodarza a logistyka wielonarodowa. Etapy planowania realizacji wsparcia ze strony państwa – gospodarza. Prawa i obowiązki
państwa wysyłającego, państwa – gospodarza, dowódców NATO. Zasady opracowania MOU, SOR, TA, JIA. System HNS SZ RP. Zasoby HNS i Centralna Baza
Danych. Realizacja zadań HNS w pozamilitarnej części systemu obronności państwa

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Podstawy logistyki, Infrastruktura logistyczna,
Student powinien posiadać podstawowową wiedzę z zakresu logistyki wojskowej oraz zasad działania logistyki w wojsku
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kierunek:
01 - definiować podstawowe problemy dotyczące logistyki wojskowej

05 - wdrażać proste rozwiązania innowacyjne w logistyce

02 - opisać podstawowe Instytucje Logistyczne w wojsku

06 - werfikować problemy i samodzielnie je rozwiązywać

Logistyka, 1 stopień

18)

Efekty kształcenia :
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - objaśnić działania logistyczne w sferze logistyki wojskowej

07 - sporządzać proste harmonogramy stosowane w wojsku

04 - analizować problemy dotyczce zjawisk w logistyce wojskowej

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

08 - posiadać świadomość rozwiązań logistycznychw wojsku

T
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
T

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

T

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…
okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

inne..
T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

Element oceny

25%

Element oceny

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
25%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

inne…

T

inne..
Waga w %

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

T

15%
20%
15%

inne..
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Brzeziński M. 2011. Logistyka wojskowa. WAT
2.Wojciechowski A. 2009. Logistyka w wojsku. Sztab Generalny SZ
b) uzupełniająca
1. Ficoń K. 2009. Logistyka Wojskowa. Wyd BellStudio, Warszawa
2. Przegląd Wojsk Lądowych, Czasopismo wojskowe
3. WojciechowskiA. 2009. Logistyka w wojsku. WAT

UWAGI24):

LFL614 WNE_Logistyka_1_12.03.2012, 2013-05-29

LW

