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Nazwa przedmiotu1): Ryzyko i koszty w logistyce

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski3): 

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): dr Piotr Sulewski

Prowadzący zajęcia6): dr Piotr Sulewski

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

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

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- Zapoznanie studentów z problematyką ryzyka i kosztów w logistyce.

- Objaśnienie znaczenia zarządzania ryzykiem i kosztami w działalności logistycznej.

- Zapoznanie z instrumentami ograniczania ryzyka w logistyce.

SW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 20

a2) ćwiczenia audytoryjne 10

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje zespołowe projekty studenckie

inne… inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Omówienie metod szacowania ryzyka w działalności logistycznej, opracowanie mapy ryzyka i sformułowanie działań zapobiegawczych dla przedsięwzięcia 
logistycznego -studium przypadku, porównanie metody tradycyjnej i procesowego rachunku kosztów na podstawie kosztu logistycznej obsługi klienta - 
studium przypadku, porównanie kalkulacji kosztów i rentowności logistycznej obsługi klienta w tradycyjnym rachunku kosztów z kalkulacją wykorzystującą 
koncepcję kosztów ABC/M.

Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Zarządzanie, ststystyka

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Ryzyko i niepewność, ryzyko jako koszt, miary ryzyka, kryteria akceptacji ryzyka, źródła i rodzaje ryzyka w logistyce, identyfikacja ryzyk w procesach
logistycznych, modele zarządzania ryzykiem w logistyce, zarządzanie ryzykiem jako element strategii przedsiębiorstwa logistycznego, systemy ISO
wspomagające zarządzanie ryzykiem w logistyce, tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów logistyki, identyfikacja i metody pomiaru kosztów i efektywności
procesów logistycznych, zasobowy i procesowy rachunek kosztów, operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami procesów.
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 
itd.)

01 - Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania 
ryzykiem i kosztami w logistyce

05 -

02 - Zidentyfikować główne czynniki ryzyka w działalności 
logistycznej.

06 -

03 - Zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia analizy 
kosztów i ryzyka oraz proponowania działań zaradczych

07 -

04 - Świadomość znaczenia zarządzania ryzykiem i kosztami w 
działalności logistycznej

08 -

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)

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

inne..

inne…

Element oceny

1.K.Skoczylas (2010): Koszty i controling logistyki w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów

2.Wieteska G. (2011): Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Difin

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

6.

7.

4. Twaróg J. (2003): Koszty logistyki Przedsiębiorstw ILiM, Poznań

5.

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

b) uzupełniająca

3.Jajuga K.  (red.) „Zarządzanie ryzykiem”, Wydawnictwo Naukowe PWN 

egzamin pisemny test

8.

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

LWLOP307 WNE_Logistyka_2_12.03.2012, 2013-05-28


