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Nazwa przedmiotu1): Logistyka międzynarodowa

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): International Logistics

Kierunek studiów4): Logistyka 

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Jakub Kraciuk dr inż. Elżbieta Kacperska

Prowadzący zajęcia6): dr hab. Jakub Kraciuk dr inż. Elżbieta Kacperska, mgr Katarzyna Tymieniecka

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 

Cykl dydaktyczny10): 
KO b) Jęz. wykładowy11)

2 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami logistyki międzynarodowej, 

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami logistycznymi, 

- zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania różnych koncepcji logistycznych w polskim handlu zagranicznym.

-

KO  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 18

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne… inne …

Pojęcia wstępne związane z logistyka i transportem międzynarodowym. Logistics-mix w obrotach międzynarodowych. Współczesne łańcuchy logistyczne.
Charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu. Najwięksi operatorzy logistyczni w Europie. Infrastruktura logistyki międzynarodowej. Elektroniczne
sposoby śledzenia przesyłek międzynarodowych.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy logistyki

konsultacje grupowe projekty studenckie

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Przyczyny rozwoju logistyki międzynarodowej. Główne koncepcje logistyczne. Międzynarodowe systemy logistyczne. Podejście logistyczne a podejście
tradycyjne do przemieszczania towarów w handlu międzynarodowym. Operator logistyczny w obrocie międzynarodowym. Outsourcing usług logistycznych.
Zarządzanie zapasami w handlu międzynarodowym. Logistyczna obsługa klienta. Przesyłki w handlu zagranicznym i ich automatyczna identyfikacja. Rola
giełd we współczesnej logistyce międzynarodowej. 

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17): Znajomość podstaw logistyki i transportu międzynarodowego
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Waga w % Waga w %

25%

15%

10%

50%

UWAGI24):

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

01 - student potrafi opisać istoty logistyki międzynarodowej, 05 -

02 - student potrafi zidentyfikować uwarunkowa  funkcjonowania firmy 
jako uczestnika międzynarodowych procesów logistycznych,

06 -

03 - student potrafi scharakteryzowć, rozróżnianiać i wykorzystywać 
strategie logistyki międzynarodowej,

07 -

04 - student posiada zdolność do zarządzanie miedzynarodowymi 
systemami logistycznymi.

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)

inne… inne..

08 -

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

2.  Gołembska E.  Szymczak M. 2003. Logistyka międzynarodowa. PWE. Warszawa

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

Element oceny

b) uzupełniająca

3. Gołembska E.  Kempy D.  Witkowski J. 2005. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 

4. Gołembska E. 2009. Logistyka w gospodarce światowej C. H. Beck. Warszawa 

1.  Beier F. J.  Rutkowski K. 2004. Logistyka. SGH. Warszawa.

5.  Płaczek E. 2005. Logistyka międzynarodowa. Akademia Ekonomiczna. Katowice 

6.

7.

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

a) podstawowa

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

egzamin pisemny test

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny
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