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Status przedmiotu9):

3

ECTS 2)

Rachunek kosztów działań logistycznych
3)

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KO

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

2 stopień

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

1

polski

Celem przedmiotu jest:

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z rodzajami rachunku kosztów oraz z zasadami ich kalkulacji w systemach logistycznych. Wykształcenie umiejętności identyfikowania
oraz analizy i oceny kosztów logistycznych.

a) forma dydaktyczna
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

15

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
14)

Metody dydaktyczne :

studium przypadku
T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

indywidualne projekty studenckie
T

zespołowe projekty studenckie

wykład

T

inne …

inne…

T

gry symulacyjne

konsultacje

A.

Pełny opis przedmiotu15):

eksperyment

inne …

wykłady

Pojęcie, zakres i cechy kosztów logistyki. Ranga kosztów logistyki w rachunkowości przedsiębiorstwa. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych.
Ewidencjonowanie i izolowanie kosztów logistyki (układ rodzajowy i kalkulacyjny). Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne kształtowania i redukcji kosztów
logistycznych. Koszty świadczenia usług i fizycznego przepływu towarów. Koszty zapasów i ubezpieczenia. Koszty procesów informacyjnych. Wpływ kosztów
logistyki na rentowność przedsiębiorstwa. Budżetowanie i kontrola w logistyce.
B.

ćwiczenia

Studenci przedstawią opracowania dotyczące poziomu i struktury kosztów logistycznych w różnych przedsiębiorstwach. Dokonają ich analizy i oceny.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - charakteryzować różne układy i rodzaje kosztów logistycznych

05 - aktywna postawa w zdobywaniu wiedzy na temat rachunku kosztów logistycznych

02 - objaśniać nośniki kosztów w systemach logistyczncyh

06 - świadomość znaczenia rachunku kosztów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
logistycznych

03 - kalkuluje koszty działań logistycznych

07 -

04 - analizuje rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie

08 -

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)

19)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

2 stopień

egzamin pisemny

06
01, 03

05
02, 04

test komputerowy

egzamin ustny

inne..
inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
prace pisemne przygotowane w ramach pracy
własnej studenta
pisemne zespołowe analizy zdefiniowanego
problemu
Element oceny

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
lista z informacjami o aktywności studentów
T

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

T

inne..

Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę zajęć
21)
końcową :
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

T

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

5%
30%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

15%
50%

test

egzamin ustny
inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

inne..
w sali dydaktycznej
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