
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

analityka biznesowa przedsiębiorstw logistycznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr MAŁGORZATA  BROJAK-TRZASKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA  BROJAK-TRZASKOWSKA

Cele przedmiotu:
Celem procesu dydaktycznego jest wprowadzenie studentów w problematykę analityki procesów biznesowych w
przedsiębiorstwie logistycznym, a przede wszystkim zrozumienie podstaw teoretycznych pomocnych w
podejmowaniu właściwych decyzji zarządczych.

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna z zakresu znajomości podstawowych elementów ekonomii oraz organizacji i zarządzania w
przedsiębiorstwie. Wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz specyfiki działalności logistycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia z zakresu  analizy
biznesowej oraz rozumie potrzebę zwiększania
efektywności procesów.

K_W03
K_W171 EP1

Student identyfikuje metody analizy biznesowej
w przedsiębiorstwie logistycznym.

K_W03
K_W092 EP2

Student rozumie znaczenie analizy biznesowej
dla rozwoju przedsiębiorstwa. K_W153 EP3

umiejętności

Student potrafi porównywać, analizować i
oceniać sprawozdania oraz wskazywać sposoby
zbadania sytuacji ekonomicznej w
przedsiębiorstwie logistycznym.

K_U01
K_U041 EP4

Student potrafi analizować przyczyny i skutki
określonych decyzji biznesowych dla
przedsiębiorstwa oraz wyciąga konstruktywne
wnioski nt. procesów biznesowych w
przedsiębiorstwie logistycznym.

K_U04
K_U082 EP5

kompetencje społeczne

Student wykazuje zdolność w zakresie
autoprezentacji i komunikacji, zachowuje się w
sposób profesjonalny, odznacza się
wytrwałością i wykazuje kreatywność w
wykonywanej pracy.

K_K02
K_K041 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analityka biznesowa przedsiębiorstw logistycznych

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do analizy procesów biznesowych. Istota, cele, zasady 1

12. Rola analityka w zespole biznesowym 1

33. Metody i narzędzia analityki biznesowej 1
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54. Projektowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach logistycznych 1

45. Modelowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach logistycznych 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Model przedsiębiorstwa logistycznego 1

22. Rola interesariuszy w procesie biznesowym 1

23. Metody i narzędzia analityki biznesowej 1

54. Projektowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach logistycznych 1

45. Modelowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach logistycznych 1

Studia literatury zwartej i czasopiśmienniczej, Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Analiza
przypadków, Praca w grupachMetody kształcenia

B. Marcinkowski , B. Gawin   (2013): Symulacja procesów biznesowych Standardy BPMS i BPMN w
praktyce., Helion, Gliwice

Sz. Drejewicz  (2017): Zrozumieć BPMN Modelowanie procesów biznesowych, w2, Helion, Gliwice
Literatura podstawowa

A. Jabłoński (red.)  (2016): Modele biznesu, strategie i procesy biznesowe - wybrane aspekty, WSB
- Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego tematykę
wykładową (pytania otwarte), ćwiczeniową oraz zalecaną literaturę podstawową. Ustalenie oceny
z zaliczenia ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone działania i prace studenta, a także całościowe kolokwium obejmujące wykłady i
ćwiczenia (test o).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcową jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń oraz wykładów.

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 analityka biznesowa przedsiębiorstw logistycznych Arytmetyczna

1 analityka biznesowa przedsiębiorstw logistycznych
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1 analityka biznesowa przedsiębiorstw logistycznych
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

badania operacyjne i teoria optymalizacji
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2497_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KRZYSZTOF DMYTRÓW

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi metodami optymalizacji procesów
logistycznych.

Wymagania wstępne:
Podstawy z zakresu rozwiązywania układów równań liniowych; elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania
statystycznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna pojęcia z dziedziny teorii optymalizacji oraz
potrafi wskazać problemy podejmowania decyzji. K_W06

K_W091 EP1

umiejętności

Student potrafi samodzielnie tworzyć proste modele
opisujące problemy decyzyjne oraz wybrać i wykorzystać
odpowiednie metody do ich rozwiązania.

K_U05
K_U141 EP2

kompetencje społeczne

Student zachowuje ostrożność i krytycyzm co do
otrzymanych matematycznych rozwiązań określonych
problemów decyzyjnych i ich praktycznego zastosowania
w życiu gospodarczym.

K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: badania operacyjne i teoria optymalizacji

Forma zajęć: wykład

31. Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego 2

32. Zadanie programowania matematycznego 2

33. Zadania programowania dynamicznego 2

34. Teoria optymalizacji 2

35. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewności i niepełnej informacji 2

Forma zajęć: laboratorium

51. Algorytm simpleks 2

52. Algorytm transportowy 2

53. Symulacja komputerowa 2
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rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Czyżycki R., Hundert M., Klóska R. (2006):  Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych, Economicus

Kukuła K. (red.) (2011): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów (rozwiązanie zadań)
oraz aktywności na ćwiczeniach. Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury,
opiera się na rozwiązaniu zestawu zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 badania operacyjne i teoria optymalizacji Ważona

2 badania operacyjne i teoria optymalizacji [wykład] egzamin 1,00

2 badania operacyjne i teoria optymalizacji [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-SDE

centra usług wspólnych w energetyce
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne systemy dystrybucji energiiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WOJCIECH DROŻDŻ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie usług wspólnych, znaczenia powstania idei
centrów usług wspólnych oraz znaczenia dla usługodawców i usługobiorców centralizacji działań

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z kategorii zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki przedsiębiorstw i systemów oraz
outsourcingu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna istotę centrów usług wspólnych i ich
działalności, ma wiedzę na temat przechowywania energii
oraz pozostałych usług, które mogą oferować CUW

K_W01
K_W02
K_W16

1 EP1

Student zna podstawy przepisów regulujących działanie
CUW.

K_W08
K_W092 EP2

umiejętności

Student umie budować koncepcje zastosowania różnych
metod zarządzania działaniami korygującymi i
zapobiegawczymi.

K_U03
K_U161 EP3

Przewiduje możliwe interakcje pomiędzy wsparciem
logistycznym przedsiębiorstw, a CUW. K_U022 EP4

Potrafi krytycznie wyrażać opinie i dyskutować na tematy
dotyczące funkcjonowania centrów usług wspólnych w
zakresie energetyki.

K_U073 EP5

kompetencje społeczne
Wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad
procesowego myślenia wykorzystywanego w pracy
związanej z sieciami energetycznymi.

K_K071 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: centra usług wspólnych w energetyce

Forma zajęć: wykład

31. Istota Centrów Usług Wspólnych w Polsce i na świecie 3

22. Przepisy prawa, ustawy, uchwały regulujące działania CUW 3

23. Koszty outsourcing i insourcing w zakresie energetyki i funkcjonowania przedsiębiorstwa 3

34. Zarządzanie przez outsourcing w energetyce i znaczenie CUW w energetyce przedsiębiorstw 3

35. Trendy w rozwoju Centrów Usług Wspólnych na rynku polskim 3
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26. Ryzyko w Centrach Usług Wspólnych 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Outsourcing i insourcing - analiza procesów przedsiębiorstwa 3

12. Analiza ryzyka związanego z lokalizacją i usługami CUW 3

113. Przedstawienie prezentacji , dotyczącej wybranego CUW w Polsce lub na świecie 3

24. Centra Usług Wspólnych ? case study 3

Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja, dyskusjeMetody kształcenia

Ciesielski M.  (2005): Rynek usług logistycznych, Difin

Tarnawski M. , Młynarski T.  (2016): Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, Difin
Literatura podstawowa

Gryz J., Podraza A., Ruszel M. (2018): Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy., PWN

Jeszka A.M. (2005): Sektor usług logistycznych, Difin
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

19Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego z wiedzy przedstawionej na wykładzie,
ćwiczeniach oraz zalecanej literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie prezentacji projektu na temat funkcjonowania centrów usług wspólnych
w energetyce.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 centra usług wspólnych w energetyce Ważona

3 centra usług wspólnych w energetyce [wykład] egzamin 1,00

3 centra usług wspólnych w energetyce [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-LSP

gospodarka materiałowa i magazynowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne logistyka systemów produkcyjnychogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53

ćwiczenia 15 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA DROBIAZGIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania
przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji,
kapitału i ludzi. Studenci mają przyswoić zagadnienia dotyczące projektowania powierzchni magazynowych,
zagospodarowania przestrzeni magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi usprawniających gospodarkę
magazynową. Celem wynikowym jest pozyskanie umiejętności w wykorzystaniu narzędzi szybkiego, elastycznego,
skutecznego i efektywnego reagowania studentów na zmiany zachodzące w gospodarce materiałowej przedsiębiorstw

Wymagania wstępne:
Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw logistyki, zagadnień
dotyczących procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz podstaw zarządzania zapasami

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia z zakresu magazynowania (magazyn,
magazynowanie, zapas magazynowy, jednostka
ładunkowa itp.), wymienia zadania i funkcje magazynu,
wymienia rodzaje jednostek ładunkowych, wyposażenie
magazynów; rozróżnia i wyjaśnia metody obniżania
kosztów zapasów, zarządzania zapasami oraz techniki
prognozowania zapotrzebowania materiałowego.

K_W01
K_W03
K_W10

1 EP1

Student rozróżnia typy budowli magazynowej, układy
technologiczne magazynów, dokumenty magazynowe
oraz opakowania znając ich role i zadania.

K_W05
K_W162 EP2

Student zna i klasyfikuje systemy informatyczne do
zarządzania magazynem; rozumie rolę tych systemów w
doskonaleniu pracy magazynu

K_W12
K_W173 EP3

umiejętności

Student dokonuje wyboru strategii pozyskania
materiałów i dostawcy materiałowego argumentując
(uzasadniając) swój wybór oraz potrafi zarządzać
procesem dostaw.

K_U01
K_U05
K_U14

1 EP4

Student analizuje metody zagospodarowania przestrzeni
magazynowej, dokonuje optymalizacji procesu
magazynowego.

K_U15
K_U162 EP5

Student prowadzi działalność operacyjną magazynu z
wykorzystaniem systemów informatycznych. K_U103 EP6

kompetencje społeczne
Wykazuje się kreatywnością podczas pracy, pracuje
samodzielnie przygotowując dokumenty magazynowe,
rozwiązując zadania.

K_K02
K_K071 EP7

1/3



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gospodarka materiałowa i magazynowa

Forma zajęć: wykład

31. Podstawy gospodarki materiałowej i jej miejsce w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. 3

32. Metody i narzędzia zarządzania zapasami materiałowymi. 3

23. Istota i znaczenie magazynowania .Rola magazynu w systemie logistycznym. 3

24. Podstawowe fazy procesu magazynowego. 3

35. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie 3

26. Przepływ towarów i informacji. Wsparcie procesu magazynowego systemami informatycznymi. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Funkcje i zadania magazynów 3

32. Rodzaje magazynów 3

23. Podział magazynu na strefy. Układy technologiczne magazynów 3

34. Wyposażenie technologiczne i instalacyjno-budowlane magazynu - przykłady 3

25. Wybór dostawcy materiałowego - case study 3

16. Make or buy oraz outsorcing w decyzjach materiałowych 3

27. Rola automatycznej identyfikacji we współczesnym procesie magazynowym 3

Forma zajęć: laboratorium

11. System WMS  - rozpoznanie możliwości programu. 3

42. Tworzenie bazy systemowej 3

33. Przygotowywanie dokumentów magazynowych 3

34. Proces przyjęcia materiałów do magazynu 3

25. Techniki automatycznej identyfikacji - odzwierciedlenie systemowe 3

26. Raportowanie w systemie WMS 3

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w grupach.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP5,EP7KOLOKWIUM

EP3,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z
wykładu oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium w formie pisemnej (pytania otwarte) z treści
przedstawionych podczas zajęć. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas ćwiczeń.
Zaliczenie laboratoriów odbywa się na podstawie sprawdzianu praktycznych umiejętności studenta z obsługi
systemów magazynowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 gospodarka materiałowa i magazynowa Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Dudziński Z. (2008): Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, ODiDK

Fertsch M.   (2003): Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, ILiM

Niemczyk A.   (2007): Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie, Biblioteka Logistyka

Literatura podstawowa

Dudziński Z.  (2003): Jak sporządzić instrukcje magazynową, ODiDK

NImeczyk A  (2010): Zarządzanie magazynem,, WSL
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

19Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3 gospodarka materiałowa i magazynowa [wykład] egzamin 1,00

3 gospodarka materiałowa i magazynowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,00

3 gospodarka materiałowa i magazynowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

informatyka w logistyce
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 21 laboratorium 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr inż. PIOTR  GUTOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr inż. PIOTR  GUTOWSKI

Cele przedmiotu: Przygotowanie studenta do pracy z systemami wykorzystującymi dane masowe. Zapoznanie studenta z
technikami analizy danych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw Informatyki. Umiejętność posługiwaniem się pakietem Microsoft Office oraz systemem
operacyjnym Microsoft Windows. Znajomość podstaw statystyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie istotę wielowymiarowej
analizy danych Business Intelligence (BI),
podstawy teorii baz danych i Big Data oraz
przykłady zastosowania narzędzi klasy BI.

K_W06
K_W12
K_W14
K_W17

1 EP1

Posiada wiedzę o interakcjach i mechanizmach
zachodzących pomiędzy zjawiskami
ekonomicznymi w przestrzeni logistycznej

K_W07
K_W08
K_W09
K_W13
K_W14
K_W17

2 EP2

umiejętności

Student potrafi tworzyć i analizować raporty
zawierające dane opisujące zjawiska
ekonomiczne. Przeprowadza analizy BI w
oparciu o dane źródłowe.

K_U01
K_U03
K_U04
K_U10
K_U14
K_U15
K_U16

1 EP3

kompetencje społeczne

Student funkcjonuje w środowisku
internetowym związanym z pozyskiwaniem i
analizą danych logistycznych. Odczuwa
potrzebę  ciągłego  doskonalenia kwalifikacji  z
zakresu obsługi systemów informatycznych w
logistyce.

K_K01
K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: informatyka w logistyce

Forma zajęć: laboratorium

21. Układy i postacie danych 1

42. Import danych z różnych źródeł i w różnych formatach 1

23. Informatyczne Narzędzia Business Intelligence 1
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84. Praktyczna realizacja Business Intelligence za pomocą narzędzi Power Pivot oraz Power BI 1

45. Przekształcanie danych za pomocą Power Query 1

46. Tworzenie i definiowanie wskaźników KPI, widoków oraz perspektyw analitycznych. 1

67. Tworzenia raportów analitycznych za pomocą narzędzi Power View oraz Power BI. 1

Nauczanie tradycyjne: zajęcia ćwiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z
wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających zarządzanie projektami,
prezentacja, case study. Nauczanie elektroniczne (blended learning): przewodniki i prezentacje
(tutorial), udostępnianie i wymiana danych.

Metody kształcenia

V. Meyer-Schonberger, K. Cukier (2014): Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie,
Wydawnictwo MT Biznes , WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie praktyczne przy komputerze: wykonanie analizy danych, sporządzenie raportu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zajęć laboratoryjnych.

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 informatyka w logistyce Ważona

1 informatyka w logistyce [laboratorium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 lektorat 30 E

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia: mgr SYLWIA  NUPRYJONEK

Cele przedmiotu: Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją
kierunku na poziomie B2 +.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz
tekstów o charakterze akademickim.

K_W011 EP1

umiejętności

Rozumie teksty dotyczące studiowanej
dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie
ukryte, wyrażone pośrednio.

K_U021 EP2

Potrafi przygotować różnorodne opracowania
pisemne dot. studiowanego kierunku, a także
przedstawić wyniki swoich własnych badań
naukowych.

K_U112 EP3

Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania
w środowisku akademickim i w środowisku
pracy.

K_U07
K_U113 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość uczenia się przez całe życie. K_K011 EP5

Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. K_K022 EP6

Wykazuje kreatywność podczas realizowanych
zadań. K_K073 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa).

2

122. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na po.ziomie B2+. 2
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63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 2

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Clive Oxenden Christina Latham Koenig : New English File (pre-intermediate, intermediate, upper-
intermediate), Wydawnictwo Oxford University Press
David Falvey, David Otton, Simon Kent, Margaret O'Keeffe, Iwonna Dubicka : Market Leader,
Wydawnictwo Longman

Evans Virginia, Milton James : FCE Listening&Speaking, Wydawnictwo Oxford University Press

Ian MacKenzie : English for Finance (B2), Wydawnictwo Oxford University Press

John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, Karen Richardson, John Sydes, Marie Kavanagh :
The Business (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate), Wydawnictwo Macmillan
Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering, Rebecca Robb Benne : Global
(pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate), Wydawnictwo Macmillan
Philip Kerr, Lindsay Clandfield, Ceri Jones, Jim Scrivener, Roy Norris : Straightforward (pre-
intermediate, intermediate, upper-intermediate), Wydawnictwo Macmillan

Roy Norris : CAE, Wydawnictwo Macmillan

Sue Kay, Vaughan JonesNew : Inside Out (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate),
Wydawnictwo Macmillan

Power base, Wydawnictwo Macmillan

Literatura podstawowa

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie przez
studenta; może to być na przykład "Angielski No problem!" B1 + B2C1. :

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według wskazania w
planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 język angielski Ważona

2 język angielski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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4Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 lektorat 30 E

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją
kierunku na poziomie B2 +.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz
tekstów o charakterze akademickim.

K_W011 EP1

umiejętności

Rozumie teksty dotyczące studiowanej
dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie
ukryte, wyrażone pośrednio.

K_U021 EP2

Potrafi przygotować różnorodne opracowania
pisemne dot. studiowanego kierunku, a także
przedstawić wyniki swoich własnych badań
naukowych.

K_U112 EP3

Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania
w środowisku akademickim i w środowisku
pracy.

K_U07
K_U113 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość uczenia się przez całe życie. K_K011 EP5

Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. K_K022 EP6

Wykazuje kreatywność podczas realizowanych
zadań. K_K073 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa).

2

122. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na po.ziomie B2+. 2
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63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 2

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat, (2006): Edito B2+, Wyd. Didier, ParisLiteratura podstawowa

Bloomfield Anatole et Emmanuelle Daill : DELF B2 : 200 activités, CLE International

Boulares, Michele et Jean-Louis Frerot : Grammaire progressive du français : niveau avancé, CLE
International

Leroy-Miquel Claire : Vocabulaire progressif du français : niveau avancé, CLE International

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według wskazania w
planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 język francuski Ważona

2 język francuski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 lektorat 30 E

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją
kierunku na poziomie B2 +.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz
tekstów o charakterze akademickim.

K_W011 EP1

umiejętności

Rozumie teksty dotyczące studiowanej
dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie
ukryte, wyrażone pośrednio.

K_U021 EP2

Potrafi przygotować różnorodne opracowania
pisemne dot. studiowanego kierunku, a także
przedstawić wyniki swoich własnych badań
naukowych.

K_U112 EP3

Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania
w środowisku akademickim i w środowisku
pracy.

K_U07
K_U113 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość uczenia się przez całe życie. K_K011 EP5

Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. K_K022 EP6

Wykazuje kreatywność podczas realizowanych
zadań. K_K073 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa).

2

122. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na po.ziomie B2+. 2

1/2



63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 2

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

F. Marín. R. Morales : M. del Mazo de Unamuno, NUEVO VEN 3Literatura podstawowa

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie przez
studenta; może to być na przykład "Hiszpański  No hay problema!" B1 + B2C1.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według wskazania w
planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 język hiszpański Ważona

2 język hiszpański [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 lektorat 30 E

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją
kierunku na poziomie B2 +.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz
tekstów o charakterze akademickim.

K_W011 EP1

umiejętności

Rozumie teksty dotyczące studiowanej
dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie
ukryte, wyrażone pośrednio.

K_U021 EP2

Potrafi przygotować różnorodne opracowania
pisemne dot. studiowanego kierunku, a także
przedstawić wyniki swoich własnych badań
naukowych.

K_U112 EP3

Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania
w środowisku akademickim i w środowisku
pracy.

K_U07
K_U113 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość uczenia się przez całe życie. K_K011 EP5

Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. K_K022 EP6

Wykazuje kreatywność podczas realizowanych
zadań. K_K073 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa).

2

122. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na po.ziomie B2+. 2

1/2



63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 2

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD

Langenscheidt

Studio D B2 Cornelsen

Literatura podstawowa

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie przez
studenta; może to być na przykład "Niemiecki Keine Problem!" B1 + B2C1.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według wskazania w
planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 język niemiecki Ważona

2 język niemiecki [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 lektorat 30 E

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją
kierunku na poziomie B2 +.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz
tekstów o charakterze akademickim.

K_W011 EP1

umiejętności

Rozumie teksty dotyczące studiowanej
dziedziny, a także teksty o charakterze
ogólnoakademickim. Potrafi dostrzec znaczenie
ukryte, wyrażone pośrednio.

K_U021 EP2

Potrafi przygotować różnorodne opracowania
pisemne dot. studiowanego kierunku, a także
przedstawić wyniki swoich własnych badań
naukowych.

K_U112 EP3

Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane
wypowiedzi ustne dotyczące języka
potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania
w środowisku akademickim i w środowisku
pracy.

K_U07
K_U113 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość uczenia się przez całe życie. K_K011 EP5

Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. K_K022 EP6

Wykazuje kreatywność podczas realizowanych
zadań. K_K073 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura
podstawowa).

2

122. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na po.ziomie B2+. 2

1/3



63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 2

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Pado A. : start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, WSiP

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O. : Ekspres na Wschód, Kurs języka rosyjskiego B1-- B2, Cogit

Wiatr-Kmieciak M., Wujec S. : Vot i my, cz. 2 i 3, Wydawnictwo Szkolne PWN

Literatura podstawowa

Duchnowska D. : Russkij yazyk, podgotovitelnye materialy k ekzamienu TELC urovrn B1, B2,
Politechnika Krakowska

Pado A. : ty za ili protiv, Materiały uzupełniające, WSiP

Ponadto student powinien stale korzystać ze słownika monolingwalnego oraz z podręcznika do
gramatyki języka rosyjskiego, np. H. Stelmach,Język rosyjski, prościej, jaśniej, Interbook

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac
pisemnych lub prezentacji
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według wskazania w
planie studiów
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 język rosyjski Ważona

2 język rosyjski [lektorat] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-SDE

krajowy system energetyczny
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne systemy dystrybucji energiiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WOJCIECH DROŻDŻ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie polskiej strategii energetycznej, KSE, ustaw,
rozporządzeń i przepisów dotyczących energetyki Polskiej oraz organów odpowiedzialnych za kierowanie i kontrolę
system energetycznego kraju.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć związanych z energetyką i zarządzania procesami.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia z zakresu energetyki, dystrybucji i
przechowywania energii oraz sieci energetycznych. K_W01

K_W051 EP1

Student zna podstawy przepisów regulujących systemy
energetyczne kraju.

K_W03
K_W082 EP2

umiejętności

Student umie budować koncepcje zastosowania różnych
metod zarządzania działaniami korygującymi i
zapobiegawczymi.

K_U04
K_U09
K_U12

1 EP3

Student potrafi przeprowadzać badania, dokonać oceny
oraz proponować rozwiązania doskonalące system sieci
energetycznej.

K_U03
K_U162 EP4

kompetencje społeczne
Student jest gotów do wspierania działań społecznych na
rzecz rozwoju systemu energetycznego kraju. K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: krajowy system energetyczny

Forma zajęć: wykład

31. Istota oraz obszary działalności krajowego systemu energetycznego. 3

12. Infrastruktura krajowego system energetycznego. 3

63. Przepisy, ustawy, regulacje dla sektora energetycznego w Polsce. 3

14. Krajowe ośrodki energetyczne i ich znaczenie dla gospodarki i ekonomii kraju. 3

25. Krajowi dystrybutorzy energii i ich znaczenie dla gospodarki i ekonomii kraju. 3

26. Rozwój, zmiany i możliwości przemian w krajowym systemie energetycznym. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1/2



31. Analiza systemu energetycznego kraju. 3

22. Analiza sumy zainstalowanych mocy. 3

43. Analiza zapotrzebowania, dostępności, przechowywania i przesyłu energii. 3

44. Symulacje zmian proporcji źródeł generacji energii w Polsce. 3

25. Analiza rozwiązań ekologicznych. 3

Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja, dyskusjeMetody kształcenia

Gryz J., Podraza A., Ruszel M. (2018): Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, PWN

Tarnawski M. , Młynarski T. (2016): Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, DIFIN
Literatura podstawowa

Marecki J. (2018): Podstawy przemian energetycznych, PWN

Piekarz D. (2018): Polityka, strategia, siła. Polityka i strategia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w latach 2004–2014,
BEL

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

26Studiowanie literatury

13Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego z wiedzy przedstawionej na
wykładzie, ćwiczeniach oraz zalecanej literatury podstawowej.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pisemnych kolokwiów z treści przedstawionych na ćwiczeniach oraz na
podstawie aktywności studenta na zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 krajowy system energetyczny Ważona

3 krajowy system energetyczny [wykład] egzamin 1,00

3 krajowy system energetyczny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-LSP

lean manufacturing
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne logistyka systemów produkcyjnychogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARZENA FRANKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu Lean Manufacturing. Istotnym
zadaniem jest zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem zasad, metod i narzędzi Lean Manufacturing, które
znacząco wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz organizacji przedsiębiorstw. Ponadto podstawowa wiedza z zakresu
logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma szczegółową wiedzę z zakresu zasad, metod i
narzędzi Lean Manufacturing.

K_W01
K_W03
K_W09

1 EP1

Zna przebieg oraz uwarunkowania procesu
przygotowania, wdrażania i stosowania podejścia Lean.

K_W07
K_W15
K_W17

2 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystać zasady, metody i narzędzia
Lean Manufacturing w prowadzeniu procesu produkcji.

K_U01
K_U04
K_U08

1 EP3

Student potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy
organizacyjne z wykorzystaniem Lean Manufacturing.

K_U03
K_U08
K_U14

2 EP4

Student potrafi pracować w zespole przyjmując w nim
różne role. K_U063 EP5

kompetencje społeczne
Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia w
organizacji oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Lean
Management.

K_K01
K_K051 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: lean manufacturing

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do Lean Manufacturing. Historia i rozwój koncepcji (dom Toyoty). 2

2
2. Zasady Lean Manufacturing - prezentacja teoretyczna wraz z praktycznymi przykładami dziesięciu
podstawowych zasad LM stanowiących fundament Domu Lean Manufacturing. 2

23. Ciągłe doskonalenie w Lean Manufacturing (zasady, metody i narzędzia). 2

3
4. Podstawowe metody Lean Manufacturing z zarządzania produkcją - stanowiące pierwszą ze ścian
Domu Lean Manufacturing (m.in. Heijunka, Jidoka, SMED, Takt Time). 2

3
5. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing - stanowiące drugą ze ścian Domu Lean Manufacturing
(m.in. FMEA, FTA, Six Sigma). 2
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36. Przyszłość Lean Manufacturing. Przedstawienie nowych koncepcji zarządzania produkcją i jakością. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Zasady Lean Manufacturing - przykłady wykorzystania poszczególnych zasad oraz zadania z zakresu
wdrażania ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych. 2

32. Praktyczne ujęcie metod Lean Manufacturing (np. SMED, FMEA, TPM, Six Sigma). 2

43. Narzędzia wspomagające Lean Manufacturing - ujęcie praktyczne. 2

24. Istota Problem Solving (np. 5 why, arkusze kontrolne, diagram korelacji). 2

25. Mapowanie strumienia wartości VSM. 2

26. Kultura Lean. Efektywne zespoły Lean. 2

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia: case study/prezentacje, zajęcia warsztatowe w grupach,
dyskusja.Metody kształcenia

Hamrol A. (2015): Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne, PWN, Warszawa

Lean Enterprise Institute Polska (2010): Leksykon Lean , Wrocław

Liker J.K. (2005):  Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa

Łazicki A., Samsel D., Krużycka L. i in. (2014): Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i
Kaizen, Wiedza i Praktyka

Literatura podstawowa

Harris R., Harris C., Wilson E. (2013):  Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing, Lean Enterprise Institute

Locher D. (2012): Lean w biurze i usługach, MT Biznes, Warszawa

Womack J., Jones D. (2001): Odchudzanie Firm (Lean Thinking). Eliminacja marnotrawstwa – kluczem sukcesu, Centrum
Informacji Menedżera, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium (pytania otwarte lub test) z zakresu treści
przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium
pisemnego (pytania otwarte lub/oraz testowe) z zakresu treści przedstawionych na ćwiczeniach. Oceniana będzie
również aktywność studenta prezentowana podczas ćwiczeń oraz praca w grupach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów oraz ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 lean manufacturing Arytmetyczna

2 lean manufacturing [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 lean manufacturing [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

logistyka międzynarodowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 51
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5
Koordynator
przedmiotu: dr hab. WOJCIECH  DROŻDŻ

Prowadzący zajęcia: mgr AGNIESZKA  POKORSKA
dr JOANNA  DROBIAZGIEWICZ

Cele przedmiotu:
Celem procesu dydaktycznego  jest ukazanie istoty i roli procesów logistycznych w ramach powiązań
międzynarodowych, a także wykreowania wśród studentów umiejętności projektowania oraz zarządzania tymi
procesami. Szczególnego znaczenia nabierają procesy transnarodowe i powiązania globalnych łańcuchów
dostaw, a także rola i funkcjonowanie międzynarodowej infrastruktury logistycznej.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z podstaw logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna definicje związane z logistyką
międzynarodową. K_W011 EP1

Opisuje międzynarodowe strategie logistyczne
oraz globalny łańcuch dostaw.

K_W02
K_W05
K_W11

2 EP2

umiejętności

Wykazuje umiejętność zastosowania zasad
logistycznych w przedsiębiorstwach
działających na rynku międzynarodowym, w tym
w zakresie organizacji pracy w dążeniu do
osiągnięcia celów strategicznych.

K_U011 EP3

Wykazuje umiejętność rozpoznawania oraz
stosowania różnych form organizacji logistyki w
zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie.

K_U08
K_U142 EP4

Student podejmuje się dyskusji związanej z
możliwościami wprowadzenia zasad
logistycznych do zinternacjonalizowanego
przedsiębiorstwa.

K_U02
K_U073 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów ponosić odpowiedzialność za
wykonanie zadań, jest świadomy roli logistyka
w gospodarce oraz doskonalenia i
upowszechniania praktyk w tym zakresie.

K_K04
K_K051 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: logistyka międzynarodowa

Forma zajęć: wykład

21. Istota i rola logistyki międzynarodowej. 1

22. Międzynarodowe systemy logistyczne. 1
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33. Ocena logistycznych kompetencji państw i regionów. 1

24. Rola logistyki ze względu na formy aktywności na rynkach zagranicznych. 1

25. Logistyka w międzynarodowych strategiach przedsiębiorstw. 1

26. Organizacja logistyki w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie. 1

27. Zarządzanie logistyką w wymiarze firm międzynarodowych (m.in. produkcja, zapasy, dostawy). 1

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Podstawowe definicje z zakresu logistyki międzynarodowej oraz warunki funkcjonowania
przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. 1

22. Analiza procesów przedsiębiorstw w warunkach międzynarodowych. 1

53. Charakterystyka operacji logistycznych realizowanych w warunkach międzynarodowych. 1

54. Charakterystyka działalności i funkcji przedsiębiorstw oraz instytucji wpływających na
międzynarodowe operacje logistyczne. 1

25. Strategie i koszty w logistyce międzynarodowej. 1

26. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w logistyce międzynarodowej. 1

27. Charakterystyka infrastruktury na poziomie międzynarodowym. 1

28. Charakterystyka usług oferowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa logistyczne. 1

29. Analiza logistycznych systemów międzynarodowych. 1

410. Analiza przypadków globalnych łańcuchów dostaw. 1

Wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z
dyskusją.Metody kształcenia

Gołembska E.  (2007): Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki,
NWSK

Gołembska E., Szymczak M. (red.)  (2004): Logistyka międzynarodowa, PWE
Literatura podstawowa

Gołembska E. (red.)  (2010): Logistyka międzynarodowa w warunkach globalnej konkurencji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Gołembska E. (red.)  (2006): Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE

Murphy jr P.R, Wood D.F  (2011): Nowoczesna logistyka wydanie X, Helion

Owczarski S.  (2006): Tendencje rozwojowe logistyki, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej

Literatura
uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6

PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego na koniec semestru z wiedzy
przedstawionej na wykładzie oraz zalecanej literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego z treści przedstawionych na
ćwiczeniach, oraz zadań projektowych realizowanych w grupach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 logistyka międzynarodowa Ważona

1 logistyka międzynarodowa [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,00

1 logistyka międzynarodowa [wykład] egzamin 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

23Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-SDE

logistyka paliw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne systemy dystrybucji energiiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MARIUSZ SOWA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem procesu dydaktycznego jest kształtowanie wiedzy oraz umiejętności studentów związanej z procesami
planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu paliw.

Wymagania wstępne: Brak wymagań

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna zagrożenia występujące podczas transportu,
przeładunku i magazynowania paliw płynnych,
klasyfikuje środki transportu paliw płynnych zasady
utrzymania i kontroli jakości paliw w systemie
zaopatrzenia.

K_W01
K_W071 EP1

Student zna rynek paliw - przykłady producentów I
odbiorów paliw,  oraz jego uwarunkowania prawne,
techniczne i ekonomiczne.

K_W02
K_W08
K_W11
K_W14

2 EP2

umiejętności

Student potrafi pracować w grupie, przydzielać zadania
jej członkom jak również prawidłowo wykonywać zlecone
mu zadania.

K_U061 EP3

Student analizuje i dokonuje oceny systemu zaopatrzenia
i dystrybucji paliw przy użyciu wybranych metod i
narzędzi.

K_U01
K_U05
K_U15

2 EP4

kompetencje społeczne
Student wykazuje się kreatywnością  i wytrwałością
podczas pracy samodzielnej oraz w grupie. K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: logistyka paliw

Forma zajęć: wykład

11. Istota rynku paliw w Polsce. Krajowy system paliw 2

22. System zaopatrzenia w paliw 2

23. Zasady utrzymania I kontroli jakości paliw w systemie zaopatrzenia 2

24. Produkcja paliw alternatywnych.na polskim rynku energii 2

25. Proces magazynowania paliw 2

26. Dystrybucja paliw 2
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27. Zagrożenia podczas transportu, przeładunku i magazynowania paliw płynnych 2

28. Automatyka i systemy IT stosowane na terminalach paliw 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Łańcuch dostaw paliw 2

32. Producenci paliw ? rafinerie, terminale przeładunkowe, bazy paliw 2

33. Środki transportu paliw płynnych ? naftociągi (przesył surowca), rurociągi produktowe 2

3
4. Środki transportu paliw płynnych ? transport morski (tankowce), transport kolejowy, Transport
samochodowy (cysterny ) 2

35. Odbiorcy  - stacje paliw (stacje własne i patronackie) 2

26. Odbiorcy niestacyjni, sektor B2B 2

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w grupach.
Metody kształcenia

Janczak A. (2011): ADR w spedycji i magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. , Zacharek – Dom
Wydawniczy, Warszawa

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.) (2009) : Logistyka, Biblioteka Logistyka.
Literatura podstawowa

Bełch, P. (2015) : Analiza kosztów rodzajowych w sektorze paliwowym. W: E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zarządzanie kosztami i dokonaniami, nr 398, 53-61. , Wrocław, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Długosz J. (2009): Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa

Harisson, A., van Hoek R. (2010): Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru/ zadaniami otwartymi bądź dłuższej
wypowiedzi pisemnej. Kolokwium obejmuje wiedzę zarówno z wykładu oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium w formie pisemnej (pytania otwarte) z treści
przedstawionych podczas zajęć. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas ćwiczeń w
grupach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z zaliczenia ćwiczeń oraz
wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 logistyka paliw Arytmetyczna

2 logistyka paliw [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 logistyka paliw [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

metodologia badań naukowych
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ119_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ALEKSANDRA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą i znaczeniem badań naukowych oraz metodami prowadzenia badań
naukowych. Zajęcia mają na celu przedstawienie zasad formułowania problemów badawczych, planowania i realizacji
badań naukowych oraz interpretacji i prezentowania otrzymanych wyników naukowych.

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę ogólną z zakresu matematyki, statystyki i informatyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie istotę metodologii badań naukowych oraz
podstawowe metody badań w naukach społecznych i
inżynierskich.

K_W01
K_W061 EP1

umiejętności

Potrafi sformułować problem badawczy, zaprojektować
badanie naukowe oraz dobrać odpowiednie metody
badawcze na potrzeby rozwiązania postawionych
problemów. Planuje cele i proces własnego uczenia się w
zakresie przedstawianych problemów.

K_U03
K_U131 EP2

Przedstawia i dyskutuje przedstawione założenia i cele
badawcze.

K_U02
K_U07
K_U08
K_U15

2 EP3

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznego dyskutowania w grupie nad
wybranym problemem badawczym i metodami
prowadzenia badań.

K_K061 EP4

Jest gotów do rozwijania własnej wiedzy i umiejętności, a
także rozwijania dorobku zawodu poprzez projektowania
i realizację badań.

K_K01
K_K052 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metodologia badań naukowych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Znaczenie metodologii badań naukowych. 2

12. Istota i uwarunkowania problemów badawczych. Cel i funkcje badań naukowych. 2

2
3. Formułowanie problematyki badawczej. Rodzaje problemów badawczych. Problemy badawcze a typy
badań naukowych. 2

24. Organizacja i etapy procesu badawczego. 2

35. Metody badań naukowych. Istota i znaczenie metod badawczych. Klasyfikacja metod badawczych. 2
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26. Pozyskiwanie i weryfikacja danych. 2

27. Prezentacja i interpretacja wyników badawczych. 2

28. Charakterystyka prac naukowych. Konstrukcja pracy naukowej. 2

Wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, analiza przypadkówMetody kształcenia

Adamkiewicz-Drwiłło H.G.  (2008): Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń

Creswell J. W.  (2013): Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków
Literatura podstawowa

Apanowicz J.  (2002): Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM", Gdynia

Creswell J. W.  (2013): Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Kalita C.  (2011): Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych, Arte, Warszawa

Wojcik K.  (2002): Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich,
magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa

Zenderowski R.  (2014): Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

7Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP5PROJEKT

EP2,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatoriów odbywa się na podstawie prezentacji projektu badań dla postawionego problemu
badawczego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia konwersatoriów.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 metodologia badań naukowych Ważona

2 metodologia badań naukowych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-LSP

metody kontroli i zarządzania jakością
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne logistyka systemów produkcyjnychogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr MARZENA  FRANKOWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr inż. JUSTYNA  MYSZAK
dr MARZENA  FRANKOWSKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi
zarządzania jakością, metod projektowania oraz kontroli jakości, rozwiązywanie wybranych problemów za
pomocą odpowiednich technik zarządzania jakością.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania jakością i logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu
podstawowych metod kontroli zarządzania
jakością.

K_W03
K_W05
K_W17

1 EP1

Student zna i rozumie specyfikę
instrumentarium zarządzania jakością.

K_W09
K_W102 EP2

umiejętności

Student potrafi dobrać metody kontroli jakości
w procesach.

K_U05
K_U151 EP3

Student tworzy systemy zarządzania jakością
oraz rozwiązuje problemy dotyczące
zarządzania jakością.

K_U12
K_U162 EP4

Student potrafi planować system kształcenia w
zakresie doskonalenia jakości przedsiębiorstwa. K_U133 EP5

Student potrafi pracować w grupie podejmując
działania w zakresie doskonalenia jakości.

K_U06
K_U074 EP6

kompetencje społeczne
Jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych z zakresu kontroli i doskonalenia
jakości w przedsiębiorstwie.

K_K021 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody kontroli i zarządzania jakością

Forma zajęć: wykład

31. Instrumentarium zarządzania jakością - informacje wstępne. 3

32. Zasady sterowania i zarządzania jakością. 3

43. Metody kontroli jakości. 3

34. Definiowanie specyfikacji produktu - określanie wymagań jakościowych wybranych wyrobów. 3

25. Kompleksowe zarzadzanie jakością - cykl Shewharta i cykl Deminga. 3
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Forma zajęć: ćwiczenia

41. Zasady sterowania i zarządzania jakością. Metody i techniki zarządzania jakością. 3

42. Rozwiązywanie wybranych problemów za pomocą metody FMEA. 3

33. Tworzenie macierzy QFD. 3

24. Opracowanie i zastosowanie kwestionariusza Kano. 3

25. Praktyczne zastosowanie metody SERVQUAL. 3

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, case study, praca w grupach.Metody kształcenia

Łuczak J., Matuszak-Fleiszman A. (2007): Metody i techniki zarzadzania jakością. Kompendium
wiedzy, Quality Progress, Poznań
Miller P. (2011): Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu,
wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Bagiński J. (2004): Zarzadzanie jakością: praca zbiorowa,  Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa
Sęp J., Perłowski R., Pacana A. (2010): Techniki wspomagania zarządzania jakością, Oficyna
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7

PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego z treści przedstawionych na
wykładzie i zakresu literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium z zakresu treści przedstawionych na
ćwiczeniach, wykładach oraz zakresu literatury podstawowej. W skład oceny wchodzi również
zrealizowany projekt grupowy.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów oraz ćwiczeń.

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 metody kontroli i zarządzania jakością Arytmetyczna

3 metody kontroli i zarządzania jakością [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 metody kontroli i zarządzania jakością [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-SDE

odnawialne źródła energii
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne systemy dystrybucji energiiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WOJCIECH DROŻDŻ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów ze źródłami energii odnawialnej, ich zasobami, sposobami
ich wykorzystania oraz oddziaływaniem technologii energetyki odnawialnej na środowisko naturalne.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna obecny poziom i perspektywy wykorzystania
energii źródeł alternatywnych; zna aspekty techniczne,
ekonomiczne i lokalizacyjne realizacji inwestycji OZE
oraz  przykłady funkcjonujących instalacji
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

K_W05
K_W10
K_W17

1 EP1

Student zna koszty i korzyści wynikające z rozwoju
odnawialnych źródeł energii. K_W162 EP2

Student rozumie oddziaływanie systemów energetyki
alternatywnej na środowisko. K_W083 EP3

umiejętności

Student potrafi określić parametry techniczne oraz
koszty inwestycyjne, obsługi i utrzymania różnych
systemów energetyki odnawialnej.

K_U05
K_U151 EP4

Student potrafi opisać czynniki wpływające na rozwój
OZE oraz aspekty lokalizacji poszczególnych źródeł
odnawialnych.

K_U12
K_U142 EP5

kompetencje społeczne

Student rozumie znaczenie rozwoju odnawialnych źródeł
energii dla społeczeństwa i środowiska naturalnego i jest
gotów do szerzenia tej idei i angażowania się w akcje
społeczne dotyczące wykorzystania tych technologii.

K_K03
K_K041 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: odnawialne źródła energii

Forma zajęć: wykład

31. Miejsce odnawialnych źródeł energii (OZE) w polityce energetycznej Polski i UE. 2

22. Wpływ OZE na kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego. 2

23. Stan obecny i perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie. 2
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24. Otoczenie legislacyjne sektora OZE w Polsce. 2

25. Współpraca źródeł odnawialnych z siecią elektroenergetyczną. 2

26. Możliwości magazynowania energii w generacji rozproszonej. 2

27. Ochrona środowiska w energetyce. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Technologie energetyki odnawialnej. 2

22. Korzyści i koszty realizacji inwestycji OZE. 2

23. Aspekty lokalizacyjne źródeł odnawialnych. 2

14. Efektywność energetyczna. 2

25. Energetyka prosumencka. 2

26. Przykłady istniejących instalacji OZE. 2

37. Prezentacja projektów. 2

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, zajęcia warsztatowe w grupach.
Metody kształcenia

Lewandowski W.M. (2017): Proekologiczne odnawialne źródła energii., PWN, Warszawa

Ligus M. (2010): Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści., CeDeWu., Warszawa

Nowak W., Stachel A.A., Borsukiewicz-Gozdur A. (2008): Zastosowania odnawialnych źródeł energii.,  Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin

Literatura podstawowa

Księżopolski K., Pronińska K., Sulowska A.  (2013): Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa,
polityki i administracji., Dom Wydawniczy ELIPSA.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

19Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4,EP5PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie testu wielokrotnego wyboru z zadaniami otwartymi bądź dłuższej
wypowiedzi pisemnej. Egzamin obejmuje wiedzę zarówno z wykładu oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie projektu. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana
podczas ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 odnawialne źródła energii Ważona

2 odnawialne źródła energii [wykład] egzamin 1,00

2 odnawialne źródła energii [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-LSP

organizacja produkcji przemysłowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne logistyka systemów produkcyjnychogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ANDRZEJ RZECZYCKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji produkcji w
przedsiębiorstwach przemysłowych. Istotnym zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami
związanymi z zasadami projektowania procesów produkcyjnych.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz organizacji przedsiębiorstw. Ponadto podstawowa wiedza z zakresu
logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę na temat form organizacji
produkcji.

K_W01
K_W071 EP1

Student wymienia i rozróżnia podstawowe pojęcia z
zakresu organizowania produkcji. K_W032 EP2

umiejętności

Dobiera i projektuje techniki wytwarzania oraz rodzaje
produkcji z uwzględnieniem posiadanej wiedzy
pozatechnicznej.

K_U04
K_U15
K_U16

1 EP3

Student potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo,
w tym organizować pracę własną oraz innych osób
wykonując zadaną prezentację z zakresu organizacji
produkcji przemysłowej.

K_U02
K_U062 EP4

Dyskutuje na podejmowane problemy, zachowuje
krytycyzm przy wyrażaniu opinii K_U073 EP5

kompetencje społeczne
Ma świadomość konieczności informowania o postępie w
dziedzinie procesów i technik produkcyjnych. K_K051 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizacja produkcji przemysłowej

Forma zajęć: wykład

21. Przedsiębiorstwo przemysłowe i jego otoczenie. 2

22. Znaczenie innowacji i sfery B+R w przemyśle. 2

23. Procesy transferu wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłowych. 2

34. Organizacja produkcji przemysłowej w nowoczesnych łańcuchach i sieciach dostaw. 2

35. Rodzaje i formy kooperacji przemysłowej. 2
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36. Strategie rozwojowe przedsiębiorstw przemysłowych 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do organizacji produkcji przemysłowej. 2

52. Prezentacja projektów. 2

23. Organizacja procesów pomocniczych. 2

3
4. Organizacja procesu wytwarzania (m.in. formowanie przebiegu procesów produkcyjnych, planowanie
przebiegu procesów wytwarzania, sterowanie przebiegiem procesów wytwarzania). 2

3
5. Działania poprzedzające proces wytwarzania (projektowanie wyrobu, projektowanie systemu
produkcyjnego). 2

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia: case study/prezentacje, zajęcia warsztatowe w grupach,
dyskusja.Metody kształcenia

Brzeziński M.  (2013):  Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa

Durlik I.   (2007):  Inżynieria zarządzania, cz. I, Placet, , Warszawa
Literatura podstawowa

Bałuk J.  (2014):  Podstawy organizacji produkcji. Ćwiczenia,  OWPW,  Warszawa

Fertsch M.   (2003): Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, ILiM, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium (pytania otwarte lub test) z
zakresu treści przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na
podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte lub/oraz testowe) z zakresu treści przedstawionych na ćwiczeniach
oraz projektu przygotowanego w 2-3 osobowych grupach podczas zajęć oraz poza zajęciami, przedstawionego w
formie prezentacji. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas ćwiczeń oraz praca w
grupach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów oraz ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 organizacja produkcji przemysłowej Arytmetyczna

2 organizacja produkcji przemysłowej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 organizacja produkcji przemysłowej [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

prawo pracy
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 wykład 15 ZO

Razem 15 3
Koordynator
przedmiotu: dr MAREK  BIAŁKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr MAREK  BIAŁKOWSKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, w szczególności związanymi z
umową o pracę oraz rozwiązaniem umowy o pracę.

Wymagania wstępne: Ogólne wiadomości o prawie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe instytucje prawa
pracy K_W081 EP1

Student posiada wiedzę o stosunku pracy
(prawach i obowiązkach pracownika i
pracodawcy, sposobach
nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,
roli związków zawodowych w relacjach z
pracodawcami).

K_W082 EP2

umiejętności Student potrafi interpretować oraz stosować
normy prawne z zakresu prawa pracy.

K_U12
K_U131 EP3

kompetencje społeczne
Poznając intensywny proces licznych zmian
legislacyjnych dostrzega potrzebę uzupełniania
wiedzy prawniczej.

K_K011 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: prawo pracy

Forma zajęć: wykład

21. Cechy charakterystyczne prawa pracy i źródła prawa pracy. 1

22. Cechy stosunku pracy. Strony stosunku pracy. Powstanie stosunku pracy. 1

23. Pojęcie i rodzaje umów o pracę. 1

24. Ustanie stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę) 1

2
5. Ustanie stosunku pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku
pracy) 1

2
6. Niezgodne z prawem lub nieuzasadnione  wypowiedzenie umowy o pracę oraz rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia 1

17. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona 1

28. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących prawa pracy. Przedawnienie roszczeń. 1
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Wykład - prezentacja multimedialna, praca z tekstem, wykład interaktywnyMetody kształcenia

K.W. Baran (red.) (2017): Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa

L. Florek (2017): Prawo pracy, Warszawa
Literatura podstawowa

Liszcz T. (2018): Prawo pracy, Warszawa

Muszalski W. (2017): Kodeks pracy. Komentarz., Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Kolokwium pisemne - test lub dłuższa wypowiedź pisemna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia wykładów.

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 prawo pracy Ważona

1 prawo pracy [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-SDE

procesy konwersji i dystrybucji energii
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne systemy dystrybucji energiiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WOJCIECH DROŻDŻ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie procesów związanych z dystrybucją i
konwersją energii oraz przygotowanie studenta do praktycznego stosowania metod zarządzania procesami oraz
metodami rozwiązywania problemów związanych z dystrybucją energii.

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i modelowaniem procesów oraz znajomość podstawowych
zagadnień związanych z energetyką. Znajomość rysunków oraz oznaczeń technicznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania
procesami oraz dystrybucji.

K_W01
K_W031 EP1

Student ma wiedzę na temat dystrybucji energii i
procesów, związanych z konwersją, przesyłem i
wykorzystaniem energii.

K_W02
K_W11
K_W17

2 EP2

umiejętności

Student umie budować koncepcje zastosowania różnych
metod zarządzania działaniami korygującymi i
zapobiegawczymi.

K_U04
K_U05
K_U14

1 EP3

Student potrafi samodzielnie tworzyć modele procesów
konwersji, dystrybucji energii i sieci dostaw.

K_U05
K_U14
K_U16

2 EP4

kompetencje społeczne

Wykazuje kreatywność w tworzeniu i wdrażaniu zasad
procesowego myślenia wykorzystywanego w pracy
związanej z konwersją i dystrybuują energii.

K_K05
K_K071 EP5

Jest gotów do krytycznego odbioru treści dotyczących
funkcjonowania systemów oraz procesów dystrybucji
energii.

K_K062 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: procesy konwersji i dystrybucji energii

Forma zajęć: wykład

31. Istota konwersji energii oraz jej wykorzystanie. 3

22. Podstawy projektowania i zarządzania procesami dystrybucji. 3

43. Dystrybucja i przechowywanie energii - metody, sposoby, problemy. 3

24. Rynek dystrybutorów energii w Polsce i na świecie. 3

25. Ekologia w procesach konwersji i dystrybucji energii. 3
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26. Metody i narzędzia zarządzania siecią energetyczną. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Charakterystyka konwersji energii. 3

32. Analiza procesów dystrybucji energii. 3

3
3. Zastosowanie poznanych metod, sposobów konwersji, dystrybucji oraz przechowywania energii w
praktyce. 3

2
4. Procesy konwersji i dystrybucji energii w erze globalizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

3

45. Obrony przygotowanych projektów 3

Wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, prezentacja, dyskusje.Metody kształcenia

Stryczewska H.D (red.) (2012): Energie odnawialne Przegląd technologii i zastosowań, Politechnika Lubelska, Lublin

Tarnawski M. , Młynarski T. (2016): Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, Difin,
Warszawa

Literatura podstawowa

Aranowski R., Lewandowski W. M. (2012): Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce, PWN, Warszawa

Marecki J.  (2018): Podstawy przemian energetycznych, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obrony projektu. Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium pisemnego z treści
przedstawionych na wykładach oraz literatury podstawowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z zaliczenia
wykładów oraz ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 procesy konwersji i dystrybucji energii Arytmetyczna

3 procesy konwersji i dystrybucji energii [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 procesy konwersji i dystrybucji energii [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

projektowanie systemów i procesów logistycznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 52

ćwiczenia 15 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr ANDRZEJ RZECZYCKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem  procesu  dydaktycznego  jest kształtowanie wiedzy i umiejętności  studentów  związanej z  metodami,
technikami  i  narzędziami  (w  tym informatycznymi) analizy i projektowania systemów i procesów logistycznych.

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności  z zakresu zarządzania logistycznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Identyfikuje procesy i podsystemy logistyczne w
przedsiębiorstwie,  odpowiednio  je  klasyfikuje  oraz
wyjaśnia  ich zadania.

K_W01
K_W03
K_W17

1 EP1

Charakteryzuje  narzędzia  i  metody  projektowania  oraz
analizowania  procesów  i  systemów  logistycznych,  ich
zadania  i funkcje.

K_W10
K_W13
K_W16

2 EP2

umiejętności

Potrafi sporządzać mapy procesów, projektować
systemy, a także analizować występujące w nich
problemy.

K_U01
K_U021 EP3

Tworzy i zarządza projektami oceniającymi  sytuacje
oraz  konstruujące alternatywne  rozwiązania  dla
funkcjonowania  systemów oraz procesów w
przedsiębiorstwie i  łańcuchu dostaw.

K_U02
K_U04
K_U09
K_U14

2 EP4

kompetencje społeczne

Wykazuje  wytrwałość w  rozwiązywaniu
skomplikowanych  zadań indywidualnych  z  zakresu
projektowania  procesów  logistycznych oraz poszerza
swoją wiedzę w tym zakresie.

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: projektowanie systemów i procesów logistycznych

Forma zajęć: wykład

21. Projekt logistyczny ? powody i zasady tworzenia. 2

22. Metodyka projektowania systemów i procesów logistycznych. BPR. 2

33. Mapowanie strumienia wartości. 2

6
4. Charakterystyka i systematyka narzędzi projektowych stosowanych w projektowaniu, analizowaniu,
usprawnianiu oraz optymalizowaniu systemów i procesów logistycznych. 2

25. Błędy popełniane w projektowaniu i analizowaniu systemów i procesów logistycznych - analiza. 2
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podejście procesowe i systemowe w logistyce. 2

42. Wizualizacja i analiza procesów w logistyce ? przegląd metod i narzędzi (warsztaty). 2

4
3. Zagadnienie wartości w tworzeniu i weryfikacji procesów logistycznych. Mapowanie strumienia
wartości. 2

24. Kontrola oraz pomiar wydajności procesów. Benchmarking procesu. 2

45. Modelowanie i analiza systemów logistycznych (warsztaty). 2

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Przegląd narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie systemów i procesów
logistycznych. 2

52. Modelowanie procesu. 2

33. Modelowanie zasobów i dokumentów procesu. 2

44. Analiza i symulacja modelu. 2

25. Narzędzia wizualizacji i analizy czasu procesu. 2

metoda projektowa, symulacje, dyskusja, zajęcia warsztatowe w grupach, wykład problemowy, prezentacja
multimedialnaMetody kształcenia

Gawin B., Marcinkowski B. (2013): Symulacja procesów biznesowych, One Press

Kowalska - Napora E. (2012): Projektowanie procesów logistycznych., Economicus
Literatura podstawowa

Bitkowska A. (2009): Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie., Vizja press & IT

Bozarth C., Handfield R.B. (2007): Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, One Press

Czerska J. (2009): Doskonalenie strumienia wartości, Difin

Drejewicz Sz. (2012): Zrozumieć BPMN  - modelowanie procesów biznesowych, Helion

Nowosielski S. (2008): Procesy i projekty logistyczne, Wyd awnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP6PROJEKT

EP1,EP3,EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie egzaminu ustnego, podczas którego student broni przygotowany
projekt autorski.
Zaliczenie  ćwiczeń  odbywa  się  na  podstawie  kolokwium  pisemnego  z  zakresu  treści  przedstawionych  na
ćwiczeniach (pytania opisowe i zadania).
Zaliczenie  laboratoriów odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań projektowych (realizowanych podczas zajęć
oraz poza nimi).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 projektowanie systemów i procesów logistycznych Ważona

2
projektowanie systemów i procesów logistycznych [wykład]

egzamin 1,00

2
projektowanie systemów i procesów logistycznych [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

2
projektowanie systemów i procesów logistycznych
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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3Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

25Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

przedmiot do wyboru w języku angielskim
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 13 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest rozwój umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną w języku obcym

Wymagania wstępne: Podstawy języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Student zna specjalistyczną terminologię
studiowanego kierunku. K_W011 EP1

umiejętności

Student porozumiewa się swobodnie z
rozmówcą obcojęzycznym, przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje używając
słownictwa specjalistycznego.

K_U02
K_U07
K_U11

1 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość swoich umiejętności i
jednocześnie rozumie, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learning)

K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru w języku angielskim

Forma zajęć: konwersatorium

151. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące wszystkie kompetencje językowe
(słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie). 3

Konwersatoria, prezentacje multimedialne, case study, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie konwersatoriów na podstawie ustnego kolokwium z wiedzy i umiejętności studenta.
Uwzględniona zostanie również aktywność studenta wykazywana w toku prowadzenia zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia konwersatoriów.
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Zgodna z tematyką przedmiotu do wyboru uruchamianego w danym semestrze. :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 przedmiot do wyboru w języku angielskim Nieobliczana

3 przedmiot do wyboru w języku angielskim
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim [moduł]

przedmiot do wyboru w języku niemieckim
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 13 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest rozwój umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną w języku obcym

Wymagania wstępne: Podstawy języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza Student zna specjalistyczną terminologię
studiowanego kierunku. K_W011 EP1

umiejętności

Student porozumiewa się swobodnie z
rozmówcą obcojęzycznym,  przedstawia  swój
punkt  widzenia  oraz  argumentuje  używając
słownictwa specjalistycznego.

K_U02
K_U07
K_U11

1 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość swoich umiejętności i
jednocześnie rozumie, że nauka języka obcego
jest procesem LLL (Life-Long-Learning).

K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru w języku niemieckim

Forma zajęć: konwersatorium

15
1. Zajęcia odnoszące się do studiowanego kierunku doskonalące wszystkie kompetencje językowe
(słuchanie, mówienie,
czytanie i pisanie).

3

prezentacje multimedialne,, Konwersatoria,, case study,, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Zgodna z tematyką przedmiotu do wyboru uruchamian ego w  danym semestrzeLiteratura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie konwersatoriów na podstawie ustnego kolokwium z wiedzy i umiejętności studenta.
Uwzględniona
zostanie również aktywność studenta wykazywana w toku prowadzenia zajęć.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia konwersatoriów.

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 przedmiot do wyboru w języku niemieckim Nieobliczana

3 przedmiot do wyboru w języku niemieckim
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

seminarium magisterskie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 42 seminarium 30 ZO

2 83 seminarium 30 ZO

Razem 60 12
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: Zapoznanie  studentów z metodologią pisania prac magisterskich oraz przygotowanie do obrony pracy
magisterskiej.

Wymagania wstępne:
Wiedza: student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu logistyki.
Umiejętności: student samodzielnie organizuje pracę, dyskutuje na tematy z zakresu problematyki logistyki.
Kompetencje społeczne: student wyraża własne opinie, pracuje samodzielnie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student  wyjaśnia  podstawowe  pojęcia  z
dziedziny metodologii pracy naukowej. K_W031 EP1

Student zna etyczne i prawne aspekty pisania
pracy magisterskiej - ryzyko i konsekwencje
popełnienia plagiatu.

K_W042 EP2

umiejętności

Student  potrafi  samodzielnie  planować  i
realizować zadania badawcze. K_U031 EP3

Student   posiada   umiejętność   pisemnego
opracowania przeprowadzonych przez siebie
badań w dziedzinie logistyki.

K_U02
K_U05
K_U08
K_U13
K_U14

2 EP4

Student potrafi podjąć dyskusje na nurtujące go
pytania.

K_U02
K_U073 EP5

Student potrafi korzystać z wyspecjalizowanych
narzędzi i technik informacyjnych w celu
pozyskiwania i przechowywania danych.

K_U054 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów w sposób etyczny do pracy
indywidualnej i w grupie.

K_K02
K_K041 EP7

Student jest przygotowany do podjęcia pracy.
K_K01
K_K04
K_K07

2 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium magisterskie

Forma zajęć: seminarium

10
1. Wymagania formalne stawiane magistrantom, wybór tematu pracy magisterskiej w oparciu o
propozycje prowadzącego oraz studentów. Metodologia nauk i jej zdefiniowanie. Pojęcie, cele i
zadania nauki. Rola człowieka w badaniach naukowych. Ogólne zasady pisania prac magisterskich.

2
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22. Poznanie podstawowej problematyki pracy na podstawie piśmiennictwa. Ustalenie celu,
przedmiotu i zakresu badań. 2

2
3. Studiowanie piśmiennictwa. Sprecyzowanie i umiejscowienie problemu w dotychczasowym
dorobku wiedzy. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego problemu. Etapy
zbierania piśmiennictwa. Technika poszukiwania źródeł informacji. Ocena i selekcja zebranych
materiałów.

2

2
4. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy
magisterskiej, ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu. 2

25. Technika pisania prac. 2

36. Opracowanie sposobu rozwiązania problemu badawczego. 2

37. Opracowanie planu pracy. Referowanie na seminarium i pisemne opracowanie, zatwierdzenie
przez promotora. 2

38. Uzasadnienie tematu, problem i hipoteza robocza, dobór próby, teren badań. Układ rozdziałów. 2

39. Wybór i zebranie metod badawczych. Szczegółowa charakterystyka wybranych metod i technik
badawczych. Faza koncepcji prowadzenia badań, analizy wyników i wniosków. 2

210. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja
wniosków. 3

211. Uporządkowanie bibliografii, uzupełnienie przeglądu piśmiennictwa. 3

1012. Przystąpienie do formalnego pisania pracy magisterskiej. Kryteria oceny pracy magisterskiej,
poprawność logiczna, językowa i stylistyczna. 3

1013. Opracowanie i prezentacja całości pracy magisterskiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy
magisterskiej. 3

614. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu magisterskiego. 3

Analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, prezentacja.Metody kształcenia

Urban S., Ładoński W.  (2001): Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, WrocławLiteratura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

24Przygotowanie się do zajęć

60Studiowanie literatury

40Udział w konsultacjach

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP5,EP8PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 2 i 3 jest napisanie określonych rozdziałów pracy
magisterskiej, warunkiem zaliczenia 4 semestru jest przygotowanie całości pracy magisterskiej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 seminarium magisterskie Nieobliczana

2 seminarium magisterskie [seminarium] zaliczenie z
oceną

3 seminarium magisterskie Nieobliczana

3 seminarium magisterskie [seminarium] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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66Przygotowanie projektu / eseju / itp.

48Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-LSP

sterowanie procesami produkcyjnymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne logistyka systemów produkcyjnychogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53

ćwiczenia 15 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARZENA FRANKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania procesami produkcyjnymi.
Istotnym zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z systemami
produkcyjnymi oraz podejściem procesowym do produkcji.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz organizacji przedsiębiorstw. Ponadto podstawowa wiedza z zakresu
logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie podstawowe procesy w systemach
produkcyjnych i logistycznych.

K_W01
K_W171 EP1

Zna narzędzia i sposoby, które można zastosować by
rozwiązać różne zadania problemowe z zakresu
sterowania procesami produkcyjnymi.

K_W122 EP2

umiejętności

Potrafi sformułować obserwację i wyciągnąć wnioski z
obliczeń i/lub case study z zakresu sterowania procesami
produkcyjnymi.

K_U03
K_U081 EP3

Potrafi rozwiązać zadania związane ze sterowaniem
procesami produkcyjnymi, w tym z wykorzystaniem
systemów informatycznych.

K_U10
K_U152 EP4

kompetencje społeczne
Student jest gotowy do podejmowania decyzji w zakresie
procesów produkcyjnych na różnych szczeblach
zarządzania.

K_K02
K_K041 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: sterowanie procesami produkcyjnymi

Forma zajęć: wykład

3
1. Wprowadzenie do sterowania procesami produkcyjnymi. Planowanie, sterowanie i projektowanie
systemów produkcyjnych. 3

22. Nowoczesne i przyszłościowe metody sterowania produkcją. 3

33. Metody wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji 3

34. Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji 3

2
5. Podstawowe zasady sterowania przepływem produkcji. Normatywy sterowania przepływem produkcji.

3

2
6. Tradycyjne podejście do zagadnień sterowania produkcją (m.in. funkcje, zlożoność oraz sprawność
sterowania przepływem produkcji). 3
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Forma zajęć: ćwiczenia

31. Metody międzykomórkowego sterowania przepływem produkcji ? ujęcie praktyczne. 3

22. Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych w gniazdach. 3

23. Optymalizacja procesów produkcyjnych ? ujęcie praktyczne. 3

34. Harmonogramowanie produkcji (rodzaje harmonogramów) ? przykłady i zadania. 3

25. Procesy losowe i teoria kolejek. Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints, TOC). 3

36. Metody wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji ? ujęcie praktyczne. 3

Forma zajęć: laboratorium

11. Przegląd systemów informatycznych klasy ERP oraz MES. 3

42. Organizowanie produkcji w systemie klasy ERP. Sterowanie automatyką produkcyjną. 3

43. Gospodarka materiałowa w systemie klasy ERP. 3

44. Planowanie produkcji w systemie klasy ERP. 3

25. Stworzenie opisu konstrukcyjno-technologicznego produkcji dla określonego wyrobu. 3

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia: case study/prezentacje, zajęcia warsztatowe w grupach,
dyskusja.Metody kształcenia

Brzeziński M.  (2002):  Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania
produkcją,  Wyd. Agencja Wydawnicza Place, Warszawa

Durlik I.  (2005):  Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. II, Warszawa

Sarjusz-Wolski Z.  (2009): Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Sawik T. (1998): Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

17Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu (pytania otwarte lub test) z
zakresu treści przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na
podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte lub/oraz testowe) z zakresu treści przedstawionych na
ćwiczeniach. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas ćwiczeń oraz praca w grupach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 sterowanie procesami produkcyjnymi Ważona

3 sterowanie procesami produkcyjnymi [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

3 sterowanie procesami produkcyjnymi [wykład] egzamin 1,00

3 sterowanie procesami produkcyjnymi [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Studiowanie literatury

22Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

strategie rynkowe w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr hab. TOMASZ  KWARCIŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ  KWARCIŃSKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i kreowanie umiejętności związanych z problematyką właściwego
ustalenia oraz wyboru strategii przez przedsiębiorstwo transportowe w warunkach zmieniającego się otoczenia
zewnętrznego.

Wymagania wstępne: Przedmiot stanowi kontynuację zagadnień poruszanych na ekonomice transportu. Wymagana jest także wiedza z
zakresu organizacji i zarządzania, analizy strategicznej przedsiębiorstwa, analizy rynkowej (marketingu).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje strategię, uwarunkowania
rozwoju oraz czynniki konkurencyjności
przedsiębiorstwa podaż, popyt na usługi
transportowe, rynek usług transportowych oraz
system transportowy.

K_W01
K_W031 EP1

Student zna i rozumie zależności pomiędzy
elementami z zakresu strategii  rynkowych
stosowanych w transporcie (wizja, misja,
przewaga strategiczna, domena działania, cele
strategiczne).

K_W08
K_W09
K_W13

2 EP2

umiejętności

Wyszukuje statystyki dotyczące transportu i
wyciąga z nich wnioski.

K_U03
K_U081 EP3

Student ocenia oraz przewiduje rozwój
przedsiębiorstwa transportowego, poddając
krytyce przyjętą do realizacji strategię.

K_U012 EP4

Student potrafi uwzględniając uwarunkowania
funkcjonowania przedsiębiorstwa przygotować
właściwa analizę strategiczną i  zaproponować
właściwą strategię.

K_U04
K_U053 EP5

Student potrafi dyskutować nad rolą
konkurencji we współczesnej cywilizacji,
możliwą równowagą na rynku usług
transportowych, celowością podnoszenia
konkurencyjności przez przedsiębiorstwa
sektora TSL.

K_U02
K_U074 EP6

Student potrafi pracować w grupie
przygotowując projekt. K_U065 EP7

kompetencje społeczne Student jest gotów do poszerzania wiedzy
swojej oraz innych z zakresu transportu.

K_K01
K_K051 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: strategie rynkowe w transporcie

Forma zajęć: wykład

21. Cechy współczesnego rynku usług transportowych. 1

22. Sztuczna inteligencja w systemach transportowych. 1

23. Konkurencja i kompetycja przedsiębiorstw transportowych, 1

34. Organizacje wirtualne w transporcie. 1

35. Strategie globalne przedsiębiorstw transportowych. 1

36. Wizja funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego przyszłości. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Rodzaje strategii rynkowych. 1

32. Struktura podmiotowa rynku usług transportowych. 1

33. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa transportowego. 1

24. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa transportowego. 1

25. Zachowania strategiczne przedsiębiorstw kolejowych. 1

26. Proekologiczne zachowania strategiczne przedsiębiorstw samochodowych. 1

Prezentacja multimedialna, praca w grupie, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektowa.Metody kształcenia

Szałucki K. (2017): Równowaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych, Texter,
Warszawa

Wojewódzka-Król K., Załoga E. (red.) (2016): Transport, PWN, Warszawa

Załoga E., Kwarciński T. (2006): Strategie rynkowe w transporcie, Wyd. Naukowe US, Szczecin

Żurek J. (red.) (2016): Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.) (2017): E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju,
Centrum Myśli Strategicznej, Sopot
Kłos-Adamkiewicz Z., Załoga E. (2017): Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usługi
dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności, Bel Studio, Warszawa
Porter M.E. (1999): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE,
Warszawa
Załoga E. (2013): Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin

Literatura
uzupełniająca

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP8KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P7

PROJEKT

EP3,EP4,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń wpływ ma wynik z kolokwium, projektu grupowego oraz aktywność studenta
na zajęciach. Wykłady kończą się kolokwium z wiedzy przedstawionej podczas zajęć oraz literatury
podstawowej.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń oraz
wykładów.

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 strategie rynkowe w transporcie Arytmetyczna

1 strategie rynkowe w transporcie [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

1 strategie rynkowe w transporcie [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-SDE

systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne systemy dystrybucji energiiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53
laboratorium 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. MAGDALENA MALINOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu systemów informatycznych
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami energetycznymi. Zostaną wskazane obszary wykorzystania systemów
informatycznych, podstawowe funkcjonalności tych rozwiązań oraz korzyści wynikające z wykorzystania systemów
informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym. Omówiony zostanie rynek informatycznych
systemów zarządzania oraz przewidywane kierunki ich rozwoju. W ramach modułu nastąpi praktyczne zapoznanie
studentów z systemem klasy ERP.

Wymagania wstępne:
Umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows. Wiedza z zakresu podstaw informatyki. Znajomość
podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa I procesów biznesowych. Znajomość przebiegu procesów biznesowych w
branży energetycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie istotę i rolę systemów informatycznych
wykorzystywanych do zarządzania przedsiębiorstwem
oraz trendy ich rozwoju.

K_W12
K_W171 EP1

Przedstawia istotę i funkcjonalności zintegrowanych
systemów zarządzania oraz podaje praktyczne przykłady
rozwiązań.

K_W122 EP2

Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy
biznesowe w przedsiębiorstwie energetycznym
wspomagane przez zintegrowane systemy zarządzania.

K_W07
K_W123 EP3

umiejętności

Student potrafi obsłużyć podstawowe procesy biznesowe
w systemie ERP.

K_U10
K_U141 EP4

Student potrafi dyskutować nad rolą systemów
informatycznych w działalności przedsiębiorstw
energetycznych

K_U072 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
zawodowych, podejmując indywidualny trud
poszukiwania nowych rozwiązań ułatwiających pracę w
systemach informatycznych.

K_K02
K_K051 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi

Forma zajęć: wykład

21. Rola i znaczenie informatyki w biznesie. 3
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3

2. Charakterystyka systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania procesami w
przedsiębiorstwie. Klasyfikacja systemów. Obszary wsparcia w przedsiębiorstwie oferowane przez
systemy IT. 3

3
3. Zintegrowane systemy zarządzania. Specyfikacja funkcjonalności. Zastosowanie zintegrowanych
systemów zarządzania w przedsiębiorstwie energetycznym 3

24. Rynek systemów informatycznych. Charakterystyka rozwiązań. Przykłady wdrożeń. 3

25. Kierunki rozwoju systemów informatycznych. 3

3
6. Integracja systemów informatycznych z nowoczesnymi technologiami (np. RFID, automatyka,
technologie mobilne) dla zastosowań w przedsiębiorstwie energetycznym. 3

Forma zajęć: laboratorium

21. Wprowadzenie do funkcjonalności/modułów systemów ERP. 3

22. Architektura i nawigacja w systemach ERP. 3

2
3. Definiowanie firm i ich struktur w systemie ERP. Powiązania poszczególnych struktur i zarządzanie
nimi. 3

4
4. Kartoteki w systemie ERP. Definiowanie podstawowych indeksów (np. towary, dostawcy, odbiorcy).
Zakres informacyjny rekordów. 3

45. Przegląd i analiza zasobów informacyjnych w systemie ERP. 3

46. Zarządzanie zapotrzebowaniem i zamówieniami w systemie ERP. Gospodarka magazynowa. 3

47. Rejestracja i obsługa zleceń sprzedaży w systemie ERP. 3

48. Pętla MRP w zintegrowanym systemie zarzadzania klasy ERP. 3

49. Proces kontroli ilościowo-jakościowej w systemie ERP. 3

Wykład informacyjny przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych.
Zajęcia laboratoryjne prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem m.in. systemów klasy ERP
wsparte prezentacjami multimedialnymi, dyskusją, burzą mózgów.

Metody kształcenia

Auksztol J. (2012): zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa

Kij A. (2016): Informatyka w logistyce, ASW - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H.  (2012): SAP - zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa

Dokumentacja oprogramowania klasy ERP

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu ma formę egzaminu pisemnego (test z pytaniami/zadaniami otwartymi).
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych następuje po wykonaniu pracy praktycznej na komputerze (sprawdzian
umiejętności praktycznych).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami
energetycznymi

Ważona

3
systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami
energetycznymi [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,00

3
systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami
energetycznymi [wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bradford M.  (2007): Modern ERP, select, implement and use today’s advanced business systems, H&M Book

Januszewski A. (2008): Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, PWN, Warszawa

Kisielnicki J., Sroka H. (2005): Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa

Majewski J. (2008): Informatyka w logistyce, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

Mazzullo J., Wheatley P.  (2006): SAP R/3 podręcznik użytkownika, Helion, Gliwice

Wieczerzycki W.  (2012): E-logistyka, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

27Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0
Koordynator
przedmiotu:

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy
oraz prawach i obowiązkach pracownika.

Wymagania wstępne:
w zakresie wiedzy: podstawowa wiedza o środowisku
w zakresie umiejętności: posiada umiejętność uczenia się
w zakresie kompetencji: potrafi współdziałać w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania wykonywania działalności
zawodowej w ramach studiowanego kierunku
studiów.

1 EP1

umiejętności Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w
praktyce.1 EP2

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym
przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

2

1. Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej , obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.

1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych,
pracowniach i w czasie zajęć terenowych, unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, postępowanie powypadkowe ( uregulowania prawne,
ubezpieczenia wypadkowe).

1

13. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej
pomocy. 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż. systemy wykrywania pożarów. substancje palne i
wybuchowe , zapobieganie zagrożeniom pożarowym , postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja. 1

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia
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Rączkowski B.  (2010): BHP w praktyce, ODDK

Kodeks pracy

Zarządzenia Rektora US

Literatura podstawowa

Koradecka D.  (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOPLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pisemne.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-LSP

techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne logistyka systemów produkcyjnychogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MARCIN RABE

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności wiedzy z zakresu stosowanych obecnie nowości
technologicznych. Istotnym zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z
technikami produkcyjnymi, technikami wytwarzania oraz podejściem procesowym do zagadnienia produkcji, które
znacząco wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz organizacji przedsiębiorstw. Ponadto podstawowa wiedza z zakresu
logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę na temat współczesnych trendów w
zakresie technik produkcyjnych, automatyzacji I
robotyzacji.

K_W16
K_W171 EP1

Student wymienia i rozróżnia podstawowe pojęcia z
zakresu technik wytwarzania.

K_W03
K_W052 EP2

Zna historię rozwoju technik produkcyjnych. K_W073 EP3

umiejętności

Porównuje i analizuje poszczególne rodzaje technik
wytwarzania, rodzaje produkcji.

K_U14
K_U151 EP4

Dobiera i projektuje techniki wytwarzania oraz rodzaje
produkcji z uwzględnieniem posiadanej wiedzy
pozatechnicznej.

K_U03
K_U162 EP5

Student dyskutuje na podejmowane problemy,
zachowuje krytycyzm przy wyrażaniu opinii dotyczących
wdrażania inteligentnych technologi w przemyśle. K_U073 EP6

kompetencje społeczne
Ma świadomość konieczności informowania o postępie w
dziedzinie procesów i technik produkcyjnych. K_K03

K_K051 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu

Forma zajęć: wykład

3
1. Wprowadzenie do Industry 4.0. (koncepcja, przegląd zaawansowania na świecie, systemy cyber-
fizyczne, interoperacyjność, inteligentne łańcuchy dostaw). 2

22. Kastomizacja produktowa ? ujęcie teoretyczne i praktyczne. 2

23. Systemy ICT (informatyczno-informacyjne) wspomagające procesy projektowo-produkcyjne. 2
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24. Automatyzacja i robotyzacja w produkcji. 2

2
5. Fabryka 4.0 - Nowoczesne metody zarządzania produkcją (m.in. metoda obróbki grupowej, elastyczne
systemy produkcyjne). 2

26. Inteligentne techniki wytwarzania 2

2
7. Technologiczne przygotowanie produkcji: proces technologiczny i jego struktura. Rodzaje procesów
technologicznych. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Metody doboru i określania metod wytwarzania. 2

52. Prezentacja projektów. 2

23. Optymalizacja procesu produkcyjnego. 2

24. Projektowanie procesu produkcyjnego. 2

25. Mierniki oceny procesu produkcyjnego. 2

26. Metody doboru rodzaju produkcji. 2

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia: case study/prezentacje, zajęcia warsztatowe w grupach,
dyskusja.Metody kształcenia

Durlik I.   (2005):  Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. II, , Warszawa

Karpiński T.   (2004): Inżynieria produkcji,  WNT,  Warszawa

Pająk E.  (2006): Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja,  PWN,  Warszawa

Literatura podstawowa

Trott P.   (2005):  Innovation Management and New Product Development, FT Prentice Hall,  Harlow – Milan

(2000): Strategia procesów i systemów produkcyjnych,  Agencja Wyd. PLACET,  Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu (pytania otwarte lub test) z
zakresu treści przedstawianych na wykładzie oraz literatury podstawowej. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na
podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte lub/oraz testowe) z zakresu treści przedstawionych na ćwiczeniach
oraz projektu przygotowanego w 2-3 osobowych grupach podczas zajęć oraz poza zajęciami, przedstawionego w
formie prezentacji. Oceniana będzie również aktywność studenta prezentowana podczas ćwiczeń oraz praca w
grupach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu Ważona

2 techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu [wykład] egzamin 1,00

2
techniki produkcyjne inteligentnego przemysłu [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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18Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-LSP

technologie transportowe dla inteligentnego przemysłu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ3316_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne logistyka systemów produkcyjnychogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ KWARCIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Rozwijanie wiedzy i umiejętności Studenta w zakresie zagadnień związanych z infrastrukturą, taborem, technologiami
przewozu ładunków w transporcie, technologiami prac ładunkowych w transporcie i technologiami transportu
intermodalnego z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu transportu i logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje i charakteryzuje podstawowe
zagadnienia dotyczące infrastruktury, taboru oraz
technologii przewozu i ładunków w transporcie.

K_W01
K_W031 EP1

Student definiuje i charakteryzuje podstawowe
technologie transportu intermodalnego oraz zna
podstawowe zagadnienia dotyczące technologii prac
ładunkowych w transporcie.

K_W012 EP2

umiejętności

Student potrafi ustalić i scharakteryzować w sposób
ogólny technologie przewozowe wybranych ładunków
dla poszczególnych gałęzi transportu, w tym z
uwzględnieniem technologii transportu kombinowanego

K_U01
K_U02
K_U08

1 EP3

Student potrafi zidentyfikować i dobrać odpowiednią
technologię związaną z pracami ładunkowymi w
transporcie.

K_U01
K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za
organizację  przewozu ładunków w zakresie dobrania
odpowiedniej technologii przewozu i przeładunku

K_K01
K_K02
K_K07

1 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: technologie transportowe dla inteligentnego przemysłu

Forma zajęć: wykład

21. Procesy produkcyjne w transporcie 3

32. Środki transportu samochodowego 3

23. Terminale przeładunkowe 3

24. Transport wewnętrzny 3
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25. Zintegrowane łańcuchy transportowe 3

26. Zielone łańcuchy transportowe 3

27. Technologie transportu intermodalnego 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Samochody ciężarowe ? klasyfikacja, charakterystyka , eksploatacja 3

22. Wybrane  technologie przewozu ładunków transportem samochodowym 3

23. Tabor wagonowy oraz pojazdy trakcyjne - klasyfikacja, charakterystyka, eksploatacja. 3

24. Wybrane technologie przewozu ładunków transportem kolejowym 3

15. Statki żeglugi śródlądowej - klasyfikacja, charakterystyka, eksploatacja 3

26. Wybrane technologie przewozu ładunków w transporcie wodnym śródlądowym 3

2
7. Podstawowe zasady rozmieszczania i zabezpieczania ładunków w środkach transportu i jednostkach
ładunkowych 3

18. Punkty ładunkowe i terminale przeładunkowe 3

19. Podstawowe zasady prowadzenia prac ładunkowych 3

110. Maszyny i urządzenia ładunkowe. 3

Wykłady prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia prezentacje multimedialne, opracowanie projektu, praca w grupach, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

Mindur L. (2008): Technologie transportowe XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacj, Radom

Prochowski L., Żuchowski A (2009): Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa
Literatura podstawowa

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W. (2007): Transport wodny śródlądowy, Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk

Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A (2004): Technologia transportu kolejowego, WKiŁ, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego.
Egzamin na koniec semestru odbywa się w formie pisemnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 technologie transportowe dla inteligentnego przemysłu Ważona

3
technologie transportowe dla inteligentnego przemysłu
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

3
technologie transportowe dla inteligentnego przemysłu [wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

transport zrównoważony
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: prof. dr hab.  ELŻBIETA  ZAŁOGA

Prowadzący zajęcia: dr AGNIESZKA  GOZDEK
prof. dr hab.  ELŻBIETA  ZAŁOGA

Cele przedmiotu:
Przedstawienie istoty zrównoważonego rozwoju, wskaźników jego oceny, kosztów zewnętrznych transportu wraz
z estymacją i strategią ich internalizacji. Ponadto zapoznanie studentów z metodami przeciwdziałania oraz
ograniczania szkodliwości transportu i infrastruktury transportu.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu transportu i logistyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna interakcje transport-środowisko,
metody kształtowania zrównoważonego
rozwoju, w tym przeciwdziałania negatywnemu
wpływowi na środowisko

K_W01
K_W031 EP1

umiejętności

Student potrafi ustalić i scharakteryzować
sposoby równoważenia transportu
uwzględniając aspekt społeczny, gospodarczy
oraz środowiskowy.

K_U01
K_U021 EP2

kompetencje społeczne

Ma świadomość skutków nadmiernego rozwoju
transportu na środowisko naturalne i inspiruje
innych do przeciwdziałania jego negatywnym
efektom.

K_K03
K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: transport zrównoważony

Forma zajęć: wykład

21. Istota zrównoważonego transportu. 1

22. Koszty zewnętrzne transportu. 1

33. Rola transport publicznego w równoważeniu transportu 1

24. Wskaźniki oceny zrównoważonego transportu. 1

25. Problematyka internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. 1

26. Regulacje prawne w aspekcie zrównoważonego rozwoju. 1

27. Zrównoważony rozwój transportu w ujęciu modelowym. 1

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Metody obniżania emisji spalin w transporcie. 1

22. Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie. 1

53. Wskaźniki zrównoważenia transportu według gałęzi transportu. 1

24. Narzędzia promocji transportu publicznego. 1

25. Możliwości rozwoju ruchu rowerowego. 1

26. Działania służące ograniczaniu popytu na transport. 1

Wykład: prezentacja multimedialna, Ćwiczenia: praca w grupach, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

E. Załoga (2013): Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Naukowe US,  Szczecin

K. Wojewódzka – Król, R. Rolbiecki (2013): Polityka rozwoju transportu, Uniwersytet Gdańskiego,
Gdańsk

W. Rydzkowski (2017): Współczesna polityka transportowa,  PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

K. Wojewódzka – Król, R. Rolbiecki  (2018): Infrastruktura transportu. Europa, Polska – teoria i
praktyka, PWN, Warszawa

K. Wojewódzka- Król, E. Załoga (2016): Transport. Nowe wyzwania, PWN, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, natomiast na ocenę z ćwiczeń składa się wynik
kolokwium pisemnego.
Pod uwagę brana jest również aktywność studenta na zajęciach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 transport zrównoważony Ważona

1 transport zrównoważony [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,00

1 transport zrównoważony [wykład] egzamin 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z-SDE

urządzenia i systemy elektroenergetyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2496_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne systemy dystrybucji energiiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. WOJCIECH DROŻDŻ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności Studentów związanych z problematyką funkcjonowania
urządzeń i systemów elektroenergetycznych.

Wymagania wstępne: Znajomość praw fizyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie w jaki sposób wykorzystywane są
urządzenia i systemy elektroenergetyczne. K_W161 EP1

Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące
kompatybilności urządzeń elektroenergetycznych. K_W162 EP2

umiejętności

Student potrafi obliczyć poziom zwarcia w układzie
elektroenergetycznym. K_U161 EP3

Student potrafi dobrać aparaty oraz okablowanie
elektryczne na podstawie dynamicznego oddziaływania
prądów zwarciowych.

K_U152 EP4

kompetencje społeczne
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z dokonywanymi analizami prądowo-
obiegowymi w sieciach elektrycznych.

K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: urządzenia i systemy elektroenergetyczne

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe definicje z zakresu urządzeń i systemów elektroenergetycznych. 2

22. Klasyfikacja urządzeń oraz warunki eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 2

43. Metoda PNE obliczenia prądów zwarciowych. 2

34. Przykłady rachunkowe obliczania zwarć trójfazowych oraz jednofazowych. 2

25. Zjawiska cieplne towarzyszące przepływowi prądów zwarciowych. 2

26. Elementy sieci elektroenergetycznej oraz instalacji elektrycznej. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Łączniki stosowane w elektroenergetyce oraz zasady ich eksploatacji. 2
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42. Przebiegi łączeniowe prądu przemiennego. 2

23. Przekładniki prądowe i napięciowe w elektroenergetyce. 2

54. Metodyka obliczania zwarć w układach elektroenergetycznych ? zadania 2

25. Przewodniki i półprzewodniki w obwodach elektroenergetycznych. 2

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, rozwiązywanie zadań i studia przypadków.Metody kształcenia

Machowski J (2007): Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa

Markiewicz H. (2018): Urządzenia elektroenergetyczne, Wydawnictwo WNT, Warszawa
Literatura podstawowa

Kacejko P., Machowski J. (2017): Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Winkler W., Wiszniewski A. (2017): Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium pisemnego, aktywności na zajęciach oraz ćwiczeń w grupach.
Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium pisemnego w formie testu i/lub pytań otwartych oraz zadań
obliczeniowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z zaliczenia ćwiczeń oraz
wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 urządzenia i systemy elektroenergetyczne Arytmetyczna

2 urządzenia i systemy elektroenergetyczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 urządzenia i systemy elektroenergetyczne [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

zarządzanie logistyczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 81
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 8
Koordynator
przedmiotu: dr MARCIN  RABE

Prowadzący zajęcia: mgr EWA  PUZIO
dr hab. IZABELA  DEMBIŃSKA

Cele przedmiotu:

Celem procesu dydaktycznego jest kształtowanie wiedzy i umiejętności studentów związanych z procesami
sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych z
uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi (w tym między innymi
procesów zarządzania zapasami, magazynem, dystrybucją, logistyczną obsługą klienta oraz wskazanie związku
między logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących logistyki oraz podstawy zarządzania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna definicje związane z zarządzaniem
logistycznym. K_W011 EP1

Umie rozróżnić i charakteryzować systemy
zarządzania stosowane w różnych procesach i
przedsiębiorstwach.

K_W02
K_W03
K_W07
K_W15

2 EP2

umiejętności

Student umie zastosować narzędzia i
instrumenty opisywane w teorii na potrzeby
przykładowego przedsiębiorstwa.

K_U01
K_U02
K_U08

1 EP3

Wyciąga wnioski i organizuje przedsięwzięcia
logistyczne, analizuje i ocenia zadane problemy
przedsiębiorstwa.

K_U03
K_U042 EP4

Student podejmuje się dyskusji związanej z
możliwościami wprowadzenia zasad
logistycznych do przedsiębiorstwa

K_U073 EP5

kompetencje społeczne
Wykazuje kreatywność i umiejętność
zastosowania zasad logistycznych w
przedsiębiorstwach.

K_K071 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie logistyczne

Forma zajęć: wykład

21. Istota zarządzania logistycznego. Etapy rozwoju zarządzania logistycznego. 1

22. Proces logistyczny i podejście systemowe. 1

13. Strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar zarządzania logistycznego. 1
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24. Instrumenty i metody zarządzania logistycznego. 1

25. Zarządzanie logistyczne na tle współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. 1

26. Strategie logistyczne. 1

27. Zarządzanie logistyczno - marketingowe. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta. 1

28. Koszty logistyczne. Controlling logistyczny. 1

29. Zarządzanie zakupami i systemem dostaw. 1

210. Logistyczne strategie zarządzania dystrybucją. 1

311. Zarządzanie zapasami. 1

312. Zarządzanie transportem. 1

313. Zarządzanie magazynem. 1

214. Automatyczna identyfikacja w logistyce. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Istota zarządzania logistycznego oraz logistyczno-marketingowego. 1

32. Prognozowanie popytu. Planowanie potrzeb materiałowych. 1

23. Zapasy w przedsiębiorstwie oraz łańcuchu dostaw. 1

24. Metody zarządzania zapasami. 1

25. Zarządzanie dystrybucją. 1

26. Zarządzanie magazynem. Metody magazynowania, system WMS. 1

37. Standardy i elementy logistycznej obsługi klienta. ECR i CRM. 1

38. System informacji logistycznej. Dokumenty zarządzania logistycznego. 1

39. Lean management i agile management. 1

210. Porównanie koncepcji make or buy oraz outsourcingu. 1

311. Metody i koncepcje sterowania przepływami materiałowymi. 1

312. Zarządzanie jakością. TQM, Six Sigma, Kaizen. 1

Wykład, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z
dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu ustnego z wiedzy przedstawionej na
wykładzie, ćwiczeniach oraz zalecanej literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pisemnych kolokwiów z treści przedstawionych na
ćwiczeniach oraz na podstawie aktywności studenta na zajęciach.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 zarządzanie logistyczne Ważona

1 zarządzanie logistyczne [wykład] egzamin 1,00

1 zarządzanie logistyczne [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 0,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. (2010): Zarządzanie logistyczne, PWELiteratura podstawowa

Kisperska-Moroń D., Płaczek E.  (2003): Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych, Wyd. AE w
Katowicach, Katowice
Red. P. Blaik  (2007): Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt
efektywnościowy, Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

27Przygotowanie się do zajęć

31Studiowanie literatury

45Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

35Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

zarządzanie ryzykiem w logistyce
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US logistyka

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: dr hab. BLANKA  TUNDYS

Prowadzący zajęcia: dr ANDRZEJ  RZECZYCKI

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów związanej z procesem zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwach logistycznych.

Wymagania wstępne: Zagadnienia związane z logistyką i podstawy zarządzania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna normy i wymogi międzynarodowe
dotyczące bezpieczeństwa systemów
logistycznych.

K_W01
K_W03
K_W14

1 EP1

Student zna definicje związane z ryzykiem oraz
różne źródła i rodzaje ryzyka w logistyce.

K_W02
K_W07
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i zarządzać ryzykiem
w logistyce na poziomie zespołów projektowych,
obszarów funkcjonalnych, przedsiębiorstwa
oraz łańcucha dostaw.

K_U04
K_U05
K_U06
K_U09

1 EP3

kompetencje społeczne
Student jest gotów do wprowadzenia zasad
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
doskonaląc pracę swoją oraz innych osób.

K_K02
K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie ryzykiem w logistyce

Forma zajęć: wykład

21. Istota awarii, niepewności i ryzyka. Przyczyny i skutki ryzyka w logistyce ? przykłady. 3

22. Identyfikacja i pomiar ryzyka działań logistycznych w przedsiębiorstwie oraz łańcuchu dostaw. 3

23. Bezpieczeństwo systemów logistycznych ? wymogi i normy. 3

44. Narzędzia analizy ryzyka w logistyce. 3

45. Narzędzia systemowe i koncepcje ograniczające ryzyko w łańcuchu dostaw. 3

16. Kontrola skuteczności wprowadzonych działań i monitoringu poziomu ryzyka 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. 3

1/2



22. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. 3

43. Metody i narzędzia oceny ryzyka ? zadania. 3

44. Metody i narzędzia zapobiegania ryzyku w logistyce. 3

25. Ryzyko w zarządzaniu projektami logistycznymi. 3

16. System zarządzania ryzykiem. 3

Wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z
dyskusją, metoda projektowaMetody kształcenia

Świerczek A.  (2012): Zarządzanie ryzkiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw
w łańcuchu dostaw, UE w Katowicach

Wieteska G.  (2011): Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Difin
Literatura podstawowa

Kaczmarek T.T.  (2011): Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne., Difin

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. (2011): Niezawodność systemów
logistycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
Szymonik A., Bielecki M  (2015): Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym
zarządzaniu, Difin

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

17Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu
kształcenia z

sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium pisemnego (zadania i pytania problemowe).
Zaliczenie wykładów na podstawie obrony projektu z zakresu analizy i/lub zarządzania ryzykiem
logistycznym.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń oraz
wykładów.

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 zarządzanie ryzykiem w logistyce Arytmetyczna

3 zarządzanie ryzykiem w logistyce [wykład] zaliczenie z
oceną

3 zarządzanie ryzykiem w logistyce [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWE-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z

zarządzanie strategiczne
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
logistyka

US48AIIJ2490_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia mgr inż., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr RAFAŁ SZYMAŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zrozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego; rozumienie metod analizy strategicznej i
planowania strategicznego; stosowanie metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązania
problemów zarządzania.

Wymagania wstępne:
Znajomość problematyki podstaw ekonomii, wiedzy z zakresu nauki o przedsiębiorstwie, organizacji i zarządzania,
marketingu, analizy finansowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student nazywa i definiuje pojęcia z zakresu zarządzania
strategicznego, rozumie ogólne zasady tworzenia i
rozwoju strategii przedsiębiorstwa.

K_W01
K_W03
K_W07
K_W13
K_W15

1 EP1

umiejętności

Wyciąga wnioski z przedstawionych tekstów, porównuje
metody analizy strategicznej i potrafi je zastosować w
praktyce.

K_U01
K_U02
K_U03

1 EP2

Potrafi skonstruować strategię dla przedsiębiorstwa.
K_U05
K_U08
K_U14

2 EP3

Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole,
planować pracę zespołu oraz dyskutować prezentując
swoje stanowisko dotyczące zagadnień zarządzania
strategicznego.

K_U06
K_U07
K_U13

3 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wytrwałego podejmowania
indywidualnych i zespołowych działań w zakresie
zarządzania strategicznego, jest przekonany o
konieczności zachowania się w sposób profesjonalny.

K_K02
K_K04
K_K06

1 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zarządzanie strategiczne

Forma zajęć: wykład

11.  Zarządzanie strategiczne ? tło ekonomiczne. 2

22.  Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania. 2

23.  Strategia przedsiębiorstwa jako system. 2
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24.  Podmiotowe ujęcie strategii ? kluczowe wybory strategiczne. 2

25.  Strategiczna identyfikacja przedsiębiorstwa. 2

26. Implementacja strategii. 2

27.  Zarządzanie zmianą, rozwój organizacyjny, Business Reengeeniering. 2

28.  Kontrola strategiczna. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1.  Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. Wizja, misja a strategia. Planowanie strategiczne jako
element procesu zarządzania strategicznego. 2

22.  Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego. 2

23. Analiza makrootoczenia. 2

2

4.  Analiza otoczenia konkurencyjnego: metody analiz mikrootoczenia: analiza ?pięciu sił? M. E. Portera,
punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczenia, praktyczne
przygotowanie: analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej atrakcyjności sektora, mapy grup
strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy scenariuszy stanów mikrootoczenia.

2

2

5.  Analiza potencjału strategicznego organizacji: analiza kluczowych czynników sukcesu (z
wykorzystaniem wykresu profilowego oraz metody punktacji ważonej); model cyklu życia
produktu/usługi/organizacji; model łańcucha wartości dodanej (zewnętrzny i wewnętrzny); metody
portfelowe (macierz BCG oraz GE); analiza SPACE; bilans strategiczny przedsiębiorstwa.

2

26.  SWOT jako kompleksowa metoda analizy strategicznej. 2

27.  Strategiczna Karta Wyników. 2

18.  Menedżer w procesie formułowania strategii. 2

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod wspomagających aktywność w
grupach, analiza tekstów z dyskusją, studia przypadków, opracowanie projektu.Metody kształcenia

Stabryła A. (2002): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy., PWN.

Zelek A. (2000): Zarządzanie strategiczne  diagnozy, decyzje, strategie., Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
Literatura podstawowa

Gierszewska G., Romanowska M. (2000): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa., PWE.

Moszkowicza M. (red.) (2005): Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu., PWE
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5PROJEKT

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej z materiału obowiązującego na wykładach oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie z ćwiczeń w formie pisemnej z materiału obejmującego zagadnienia poruszane na ćwiczeniach oraz
zalecanej literatury. Przy wystawianiu oceny z ćwiczeń brane pod uwagę będą również: praca w grupach, aktywność
studenta na zajęciach oraz projekt grupowy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 zarządzanie strategiczne Ważona

2 zarządzanie strategiczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 zarządzanie strategiczne [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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9Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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