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Załącznik nr 15  

do Uchwały Nr XXIV-27.19/19  

Senatu UMCS  

 

Nazwa kierunku: LOGISTYKA 

Profil – praktyczny 

Poziom studiów: I stopnia 

Dziedzina: NAUKI SPOŁECZNE, dyscyplina naukowa: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (75%) , EKONOMIA I FINANSE (25%) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji –6  

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK ogólnych  

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 
 

Kod składnika opisu 

 

Kod składnik opisu 

K_W01 
podstawowe pojęcia, teorie i metody badawcze wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami, procesami i podmiotami w logistyce 

oraz możliwości ich zastosowania w praktycznej działalności logistycznej  

P6U_W P6S_WG 

K_W02 
miejsce nauki o logistyce w naukach ekonomicznych i społecznych oraz jej relacje do innych nauk (prawo, informatyka, technika) P6U_W P6S_WK 

K_W03 
specyfikę przedsiębiorstw i procesów logistycznych oraz instytucji gospodarczych i społecznych, stanowiących ich otoczenie, w wymiarze 

regionalnym, krajowym, UE  i globalnym 

P6U_W P6S_WG 

P6S_WK 

K_W04 
podstawowe relacje (społeczne, ekonomiczne i procesowe) o charakterze informacyjnym, fizycznym i finansowym między podmiotami 

gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej 

P6U_W P6S_WK 

K_W05 
cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na jego zachowania jako konsumenta, 

pracownika, menedżera i przedsiębiorcy  

P6U_W P6S_WG 

P6S_WK 

K_W06 
podstawowe metody, techniki i narzędzia właściwe dla zarządzania organizacjami i procesami logistycznymi, pozwalające na pozyskiwanie, 

przetwarzanie i analizę danych społeczno-gospodarczych w branży TSL 

P6U_W P6S_WG 

K_W07 
podstawowe metody oceny efektywności i skuteczności przedsiębiorstw logistycznych w poszczególnych obszarach funkcjonalnych P6U_W P6S_WG 

K_W08 
przepisy prawa oraz normy organizacyjne, kulturowe i etyczne regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w branży TSL P6U_W P6S_WK 
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K_W09 
techniki informatyczno-komunikacyjne ICT wykorzystywane do rozwiązywania problemów logistycznych  P6U_W P6S_WG 

K_W10 
zasady zarządzania przedsiębiorstwami logistycznymi , w tym zarządzania strategicznego opartego na analizie strategicznej organizacji, jej 

otoczenia oraz procesów logistycznych w branży TSL 

P6U_W P6S_WG 

K_W11 
fundamentalne dylematy współczesnej logistyki, gospodarki i całej cywilizacji w skali regionalnej, krajowej, UE i światowej P6U_W P6S_WK 

K_W12 
podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego P6U_W P6S_WK 

K_W13 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P6U_W P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_U01 

wykorzystać nabytą wiedzę do identyfikowania i prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w branży TSL oraz do 

formułowania i rozwiązywania problemów logistycznych i wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez 

zastosowanie właściwych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji, krytyczną analizę i syntezę pochodzących z nich danych, 

z wykorzystaniem doświadczeń  uzyskanych w ramach praktyk zawodowych 

P6U_U P6S_UW 

K_U02 
realizować zadania i podejmować decyzje w warunkach nie w pełni przewidywalnych, identyfikując poziom ryzyka i minimalizując jego 

wpływ  

P6U_U P6S_UW 

K_U03 
prawidłowo przeprowadzić analizę wybranych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia konkurencyjnego i 

makrootoczenia  

P6U_U P6S_UW 

K_U04 
prawidłowo posługiwać się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, procesów, 

jakości, technik, itp.) 

P6U_U P6S_UW 

K_U05 
posługiwać się zaawansowanymi technikami pozyskiwania i przetwarzania informacji z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań ICT  P6U_U P6S_UW 

K_U06 
przygotować prace pisemne i prezentacje dotyczące wybranych problemów zarządzania organizacjami i procesami w branży TSL, w tym 

pracę dyplomową stanowiącą rozwiązanie wybranego problemu z zakresu logistyki 

P6U_U P6S_UK 

K_U07 
komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii P6U_U P6S_UK 

K_U08 
brać udział w debacie – przedstawiać swoje stanowisko i oceniać stanowiska innych   P6U_U P6S_UK 

K_U09 
posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6U_U P6S_UK 

K_U10 
planować i organizować pracę własną i pracę zespołu; współdziałać z innymi uczestnikami zespołów P6U_U P6S_UO 

K_U11 
samodzielnie planować i realizować w praktyce samodoskonalenie się przez całe życie  P6U_U P6S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika opisu 
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K_K01 
krytycznej samooceny poziomu własnej wiedzy i  umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 

uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz korzystania z wiedzy eksperckiej w przypadku trudności z  samodzielnym 

rozwiązywaniem problemów  

P6U_K P6S_KK 

K_K03 
współdziałania i pracowania w zespołach, organizacjach i instytucjach, pełniąc w nich różne role P6U_K P6S_KO 

K_K04 
odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji zadań własnych, grupowych i organizacyjnych P6U_K P6S_KO 

K_K05 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K P6S_KO 

K_K06 
podejmowania działalności na rzecz interesu publicznego i dobra wspólnego związanych m.in. z ochroną środowiska, funkcjonowaniem 

wspólnot lokalnych i miast 

P6U_K P6S_KO 

K_K07 

odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, jej sumiennego wykonywania, zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 

logistyka 

P6U_K P6S_KR 

 


