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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Brak wymogów - przedmiot wprowadzający

Założenia wstępne17): Brak wymogów - przedmiot wprowadzający

inne…

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Zagadnienia wstępne. Historia, pojęcie i zakres działalności logistycznej, procesy logistyczne. Zarządzanie logistyczne. Funkcje zarządzania logistycznego.
Funkcjonalny i fazowy podział logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki – logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji; logistyka produkcji,
usług, handlu, usługa logistyczna, spedycja: organizacja, czynności, transport, magazynowanie.
Systemy logistyczne. Zarys ekonomiki logistyki. Koszty w logistyce, układ rodzajowy, podmiotowy i kalkulacyjny, minimalizacja kosztów logistyki, elementy
zarządzania zapasami. Miejsce logistyki w gospodarce narodowej. Tednencje zmian w logistyce w Polsce i na swiecie.

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

 

konsultacje inne …

wykład

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne …

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład

inne …

B.     ćwiczenia

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

- wskazanie studentom elementów logistyki

- objaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania przedsiebiorstw i działów logistycznych, zwłaszcza gospodarki magazynowej i transportowej

- określenie miejsca działalnosci logistycznej w działalności gospodarki narodowej i tendencji zmian

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a2) ćwiczenia audytoryjne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie słuchaczy z pojęciem i historią rozwoju logistyki

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Basic of logistics

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): 

2 polski

KO  stacjonarne / niestacjonarne

Prowadzący zajęcia6): 

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Numer katalogowy: LOL301

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Nazwa przedmiotu1): Podstawy logistyki 
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UWAGI24):

6. Logistyka w Polsce. Raporty 2005, 2007, 2009. Biblioteka Logistyka, Poznań.

7. Logistyka. Czasopismo, miesięcznik.

8. Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa.

b) uzupełniająca

3. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH 2004, Warszawa.

4. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, 2008, Warszawa.

5. Słownik terminologii logistycznej. Biblioteka Logistyka, 2006, Poznań.

1. Logistyka. Wybrane zagadnienia. Baran J. i inni. SGGW 2008, Warszawa.

2. Logistyka. Red. Moroń-Kisperska D., Krzyżaniak S., Biblioteka Logistyka 2009, Poznań.

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

egzamin ustny inne..

inne… inne..

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

Miejsce realizacji zajęć22): Zgodnie z planem zajęć, głównie sala wykładowa Wydziału Nauk Ekonomicznych

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

egzamin pisemny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - zna historię i genezę logistyki 05 -

02 - potrafi scharakteryzować elementy składowe logistyki 06 -

03 - potrafi opisać gospodarkę magazynową i transport, 07 -

04 - umie opisać rolę logistyki w gospodarce narodowej 08 -
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