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Załącznik nr 16  

do Uchwały Nr XXIV-27.19/19  

Senatu UMCS  

 

Nazwa kierunku: LOGISTYKA 

Profil – praktyczny 

Poziom studiów: studia II stopnia 

Dziedzina: NAUKI SPOŁECZNE , dyscyplina naukowa: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (90%), EKONOMIA I FINANSE (10%) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – 7  

 

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 
w stopniu pogłębionym koncepcje, teorie i metody badawcze logistyki wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami, procesami i 
podmiotami  oraz możliwości ich zastosowania w praktycznej działalności logistycznej  

P7U_W P7S_WG 

K_W02 w stopniu pogłębionym zasady działania organizacji i systemów gospodarczych na poziomie regionu, kraju, UE i gospodarki światowej P7U_W P7S_WG 

K_W03 
w stopniu pogłębionym uwarunkowania (ekonomiczne, prawne, etyczne) prowadzenia działalności logistycznej w skali kraju, UE i świata oraz 
wszechstronne relacje między podmiotami gospodarczymi prowadzącymi tą działalność  

P7U_W P7S_WK 

K_W04 
zasady formułowania i  rozwiązywania problemów ekonomicznych i logistycznych przy użyciu zawansowanych technologii informatycznych i 
komunikacyjnych ICT 

P7U_W P7S_WG 

K_W05 
w stopniu pogłębionym mechanizmy funkcjonowania człowieka jako podmiotu gospodarującego, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy, w tym 
w szczególności – organizującego działalność logistyczną i zarządzającego nią  

P7U_W P7S_WG 

K_W06 
zaawansowane metody i narzędzia gromadzenia, analizy, przetwarzania i prezentacji danych, w szczególności z zakresu funkcjonowania 
przedsiębiorstw i procesów logistycznych 

P7U_W P7S_WG 

K_W07 
w stopniu pogłębionym przyczyny, przebieg i skutki dynamiki zjawisk i procesów gospodarczych oraz zasady zarządzania zachodzącymi w nich 
zmianami  

P7U_W P7S_WG 

K_W08 rolę technologii informatyczno-komunikacyjnych ICT w cyfryzacji gospodarki i społeczeństw P7U_W P7S_WG 

K_W09 fundamentalne dylematy współczesnej logistyki, gospodarki i całej cywilizacji  P7U_W P7S_WK 

K_W10 zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej P7U_W P7S_WK 

K_W11 zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej P7U_W P7S_WK 
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 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 
identyfikować, opisywać, modelować i interpretować zjawiska i procesy logistyczne wykorzystując różne źródła, poprzez dokonywanie krytycznej 
oceny, analizy i syntezy pochodzących z nich informacji oraz stosowanie zaawansowanych metod gromadzenia i przetwarzania informacji ( w tym 
technik ICT) 

P7U_U P7S_UW 

K_U02 
w sposób pogłębiony identyfikować przyczyny oraz przeprowadzić wielowymiarową analizę uwarunkowań i skutków procesów logistycznych, 
stawiać i weryfikować hipotezy dotyczące konkretnych problemów  

P7U_U P7S_UW 

K_U03 
wykorzystać nabytą wiedzę do formułowania i rozwiązywania (poprzez formułowanie i testowanie hipotez) złożonych i nietypowych problemów 
pojawiających się w praktyce gospodarczej oraz innowacyjnego wykonywania zadań w nieprzewidywalnych warunkach   

P7U_U P7S_UW 

K_U04 
wykorzystać rozszerzoną wiedzę o normach prawnych i etycznych określających prawa i obowiązki podmiotów funkcjonujących w strukturach 
społeczno-gospodarczych do praktycznej analizy efektywności ich funkcjonowania 

P7U_U P7S_UW 

K_U05 
przygotować wystąpienia ustne (prezentacje) i prace pisemne ( w tym pracę dyplomową) z wykorzystaniem informacji pochodzących z różnych 
źródeł, stanowiące rozwiązanie konkretnych problemów występujących w praktyce   

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

K_U06 
komunikować się z otoczeniem przy użyciu specjalistycznej terminologii, dostosowując przekaz do różnorodnych kręgów odbiorców P7U_U P7S_UK 

K_U07 
brać udział w debacie, przedstawiając swoje stanowisko i dyskutować o stanowiskach innych oraz kierować debatą  P7U_U P7S_UK 

K_U08 
posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem 
specjalistycznej terminologii 

P7U_U P7S_UK 

K_U09 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i w razie potrzeby  - kierować pracą zespołu  P7U_U P7S_UO 

K_U10 
samodzielnie planować i realizować uczenie się przez całe życie  oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie   

P7U_U P7S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 
krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz uznawania znaczenia wiedzy  w rozwiązywaniu problemów P7U_K P7S_KK 

K_K02 
pracy w zespołach, organizacjach i instytucjach, odpowiedzialnego pełnienia w nich różnych ról i wykonywania wynikających z nich obowiązków P7U_K P7S_KO 

K_K03 
podejmowania działań na rzecz  interesu publicznego, w tym – na rzecz ochrony środowiska, funkcjonowania miast i wspólnot lokalnych   P7U_K P7S_KO 

K_K04 
aktywnego uczestniczenia w projektach społeczno-gospodarczych realizowanych na rzecz grup, organizacji oraz środowiska społecznego P7U_K P7S_KO 

K_K05 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7U_K P7S_KO 

K_K06 
profesjonalnego, zgodnego z obowiązującymi standardami, wypełniania swoich ról zawodowych i społecznych   P7U_K P7S_KR 

K_K07 
przestrzegania zasad etyki zawodowej i egzekwowania ich przestrzegania od innych  P7U_K P7S_KR 
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