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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział/y prowadzący/e studia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

2

Nazwa kierunku studiów

logistyka

3

Poziom kształcenia

studia II stopnia

4

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar/y: obszar nauk społecznych, Kategorie opisowe / aspekty o
podstawowym znaczeniu,
Dziedzina/y: dziedzina nauk ekonomicznych,
Dyscyplina/y: nauki o zarządzaniu, ekonomia,
Dyscyplina wiodąca: ekonomia

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Absolwent studiów II stopnia na kierunku logistyka posiada rozszerzoną
wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych
(usługowych, handlowych i produkcyjnych) oraz innych organizacji
działających w ramach łańcuchów dostaw. Celem jest przygotowanie
Absolwentów do korzystania z nowoczesnych technologii
wykorzystywanych w logistyce i zdobycie umiejętności praktycznego ich
zastosowania. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą
mu na wykonywanie obowiązków na kierowniczych stanowiskach
logistycznych i wdrażania strategii logistycznych w praktyce gospodarczej.
Zapozna się także z zagadnieniami prawnymi oraz uwarunkowaniami
ekonomiczno-finansowymi działalności logistycznej podmiotów
gospodarczych. Absolwent zapozna się z praktycznym zastosowaniem
strategii logistycznych, jak i wdrażaniem logistyki do organizacji. Zapozna
się z istotą i rodzajami konkurencji na rynkach krajowych i
międzynarodowych. Pozna także znaczenie konkurowania jakością w
logistycznej obsłudze klienta. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności
odnoszące się do planowania, projektowania organizowania i
kontrolowania procesów logistycznych oraz
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

wdrażania systemowych rozwiązań z zakresu zarządzania logistycznego.
Absolwenci potrafią zdefiniować i zastosować zasady pozwalające na
umiejętne obniżanie kosztów całkowitych funkcjonowania łańcuchów
dostaw i kosztów logistycznych występujących w przedsiębiorstwach.
Absolwenci zapoznają się także z możliwościami wdrażania nowoczesnych
metod zarządzania logistycznego, które pozwolą na poprawę
konkurencyjności podmiotów. Dyplom ukończenia studiów będzie dla
Absolwenta zdobycia symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej,
legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego
Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.
Program nauczania na studiach II stopnia powinien umożliwić osiągnięcie
pogłębionej wiedzy z logistyki, dostarczyć Studentowi wiedzę ogólną z
innych obszarów wiedzy ekonomicznej i inżynierskiej oraz wspierać
Studenta w dążeniu do intensywnego rozwoju w jego zasadniczej
specjalności. Program II stopnia studiów powinien być skonstruowany w
taki sposób, aby przy odpowiednim ukierunkowaniu i nadzorze zachęcać
Studenta do rozwijania własnej indywidualności. Program powinien
przygotować Studenta do wykonywania w sposób profesjonalny i z dużym
pokładem wiedzy pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych i
menedżerskich w sektorze TSL, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz
energetycznych. Program studiów powinien być elastyczny oraz wspierać
rozwój indywidualny Studenta. W dużej mierze praca Studenta powinna
być samodzielna a nadzór powinien polegać na indywidualne
ukierunkowywaniu pracy Studenta
Student studiów II stopnia powinien:
•mieć pogłębioną wiedzę i umiejętności z danej dziedziny wiedzy oraz
pogłębioną z zakresu specjalizacji, która została przez Studenta wybrana.
•wykazać się umiejętnością krytycznej analizy i wnioskowania oraz
interpretacji teorii i praktyki
•zdobyć pogłębione umiejętności badawcze
•posiadać wystarczające kompetencje w technikach badań niezależnych
•wykazać się umiejętnością interpretacji zjawisk i procesów na poziomie
zaawansowanym
•napisać pracę magisterską, która powinna wnosić w ograniczonym
zakresie wkład w ramach kanonu wybranej dyscypliny
•wykazać się kreatywnością
•zdobyta wiedza i umiejętności powinny pozwolić Studentowi na podjęcie
pracy zawodowej
•posiadać rozwinięte kompetencje zawodowe.
Absolwent posiada także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i
rozwoju zawodowego, które pozwolą na kontynuację edukacji na studiach
trzeciego stopnia (doktoranckich).
Potencjalne miejsca pracy:
- przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
- działy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
- działy zarządzania jakością,
- jednostki gospodarcze zajmujące się gospodarką magazynową,
- centra logistyczne,
- parki przemysłowe i logistyczne,
- działy jednostek samorządowych zajmujące się transportem i logistyką,
- przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem logistycznym,
- jednostki gospodarcze, w których istotna jest znajomość budowania
relacji z klientami

10

Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki
na studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego bądź na innych uczelniach w Szczecinie, w
Polsce, jak i za granicą.
Ponadto dla absolwentów istnieje bogata oferta studiów
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Możliwości dalszego kształcenia:

podyplomowych, zarówno w Szczecinie, w Polsce, jak i za granicą.

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Zgodnie ze „Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego na lata 20122020” uchwaloną przez Senat Uczelni w dniu 24 listopada 2011 r.
(Uchwała nr 88/2011) misją nadrzędną Uczelni jest: jedność nauki i
kształcenia. Realizacja nadrzędnej misji, czyli równorzędne prowadzenie
niezależnej działalności badawczej i dydaktycznej, przebiegać będzie w
duchu demokracji, dialogu i tolerancji oraz poszanowania godności
ludzkiej, a przede wszystkim wolności badań naukowych i treści nauczania.
Bogata i różnorodna oferta kształcenia zostanie dostosowana do wyzwań
współczesności, zgodnie z wymogami oraz standardami europejskimi i
światowymi. Działalność naukowa rozszerzana będzie przy uwzględnieniu
tendencji do kształtowania się społeczeństw opartych na wiedzy oraz
lokalizacji uczelni w szczecińskim obszarze metropolitarnym. Uniwersytet
silniej otwierać się będzie na współpracę ze szczecińskimi i krajowymi
uczelniami oraz na kooperację z najbliższym otoczeniem społecznym
(uniwersytet – samorząd – gospodarka), jak i na kontakty
międzynarodowe, poszukując obszarów synergii. Misją społeczną jest:
umożliwienie dostępu do wiedzy i jej upowszechnianie. Jej realizacja
opierać będzie się na promowaniu oferty dydaktycznej i udoskonalaniu
systemu stypendialnego. Służyć temu będzie prowadzenie studiów
wyższych i doktoranckich, podyplomowych, inicjowanie kierunków
łączonych oraz wprowadzanie nowych technik nauczania. Uczelnia
umożliwiać będzie uczestnictwo w nauce przez całe życie (lifelong
learning) i dbać o możliwość studiowania osób niepełnosprawnych i ze
środowisk wykluczonych. Do założeń misji obywatelskiej należy
kształtowanie elit i liderów społecznych. Zadaniem uczelni jest
przygotowywanie absolwentów do pełnienia ważnych ról w życiu
intelektualnym, politycznym i gospodarczym, przede wszystkim w
kontekście lokalnego, ale także europejskiego i światowego rynku.
Realizacja misji kulturowej określonej jako: twórcze uczestnictwo w
lokalnych i globalnych procesach kulturotwórczych opiera się o troskę o
dziedzictwo kulturowe nie tylko w wymiarze kraju, ale całej jednoczącej się
Europy. Szczególną rolą Uczelni pozostanie nadal udział w budowaniu i
odkrywaniu tożsamości lokalnej mieszkańców regionu.
Misja Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 realizowana
będzie przez pięć celów strategicznych:
•podniesienie jakości badań naukowych,
•podniesienie jakości i poziomu kształcenia,
•wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego US,
•współpraca z otoczeniem,
•podniesienie sprawności i poprawa organizacji Uczelni.
Cele strategiczne osiągane będą poprzez realizację szczegółowych celów
kierunkowych.
Kierownictwo Wydziału na bieżąco analizuje tendencje i nowe wyzwania na
rynku edukacyjnym oraz pracy. Realizując proces kształcenia zgodnie z
misją i strategią US, Wydział nieustannie integruje trzy obszary związane z
dydaktyką, badaniami naukowymi i kontaktami z branżą gospodarczą.
Na II stopniu studiów na kierunku "Logistyka" Wydział Zarządzania i
Ekonomiki Usług oferuje studentom 5 specjalności, są to: systemy
transportowe i logistyczne, logistyka w biznesie, menadżer łańcuchów
dostaw, marketing międzynarodowy w logistyce oraz logistyka
międzynarodowa. Koncepcja kształcenia i konstrukcja procesu
dydaktycznego ma charakter bardziej naukowo-badawczy, niż ma to
miejsce na studiach I stopnia. Z jednej strony Wydział przygotowuje
specjalistów w dziedzinie logistyki, z drugiej podczas studiów studenci
zdobywają większy zakres wiedzy teoretycznej. Część specjalności ma
podobne nazwy jak te, które oferowane są na I stopniu. Z założenia
podczas zajęć dydaktycznych pogłębiana i rozszerzana jest wiedza, którą
student może przyswoić podczas studiów I stopnia, jednak nacisk położony
jest na wiedzę bardziej akademicką, teoretyczną, koncepcyjną, dzięki
której absolwent
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

będzie mógł działać w życiu zawodowym w sposób przedsiębiorczy,
odpowiedzialny, jednocześnie prawidłowo określać i rozstrzygać dylematy
związane z wykonywaniem zawodu logistyka.
Skonstruowana siatka zajęć, a także zakładane efekty kształcenia na
kierunku logistyka bezpośrednio nawiązują do misji i strategii Uniwersytetu
Szczecińskiego. Proces kształcenia dopasowany jest do potrzeb rynku,
nawiązuje do najlepszych praktyk stosowanych zarówno w polskich, jak i
zagranicznych ośrodkach naukowych. Badania naukowe prowadzone
przez pracowników Wydziału (w tym we współpracy z ośrodkami
zagranicznymi) wykorzystywane są w procesie dydaktycznym (do
programu włączane są sukcesywnie nowe przedmioty, także w językach
obcych). Studentom oferowany jest pakiet przedmiotów fakultatywnych,
które w dużej mierze opracowywany jest na podstawie wspomnianych
powyżej projektów.
Zakres badań i problematyka naukowa została wkomponowana we
współczesne standardy nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego.
Ważne miejsce w aktywności zawodowej pracowników zajmują projekty
międzynarodowe, studia wykonalności oraz ekspertyzy dla jednostek
administracji publicznej oraz dla praktyki gospodarczej o zasięgu
globalnym. Kadra dydaktyczna uczestniczy również w przygotowywaniu
wielu dokumentów strategicznych i programowych (podstawa programowa
dla szkół średnich: technik logistyk, technik spedytor). Dotychczasowe
doświadczenia w obszarze działalności naukowej, a także stosowanie
nowoczesnych metod zarządzania projektami logistycznymi i jakością oraz
kształtowaniem wartości i potencjału przedsiębiorstwa na rynku TSL,
wskazują na konieczność wkomponowania tych zagadnień do
współczesnych standardów nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego.
Obecnie odczuwalna luka między dydaktyką a potrzebami praktyki, jest
sukcesywnie wypełniana przez Wydział. Wyniki badań naukowych służą do
przygotowania licznych opracowań edukacyjnych, monografii, skryptów
oraz case’ów praktycznych w zakresie logistyki. Zakres ten obejmuje
również ofertę dydaktyczną.
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Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata
ubiegającego się o przyjęcie na studia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku
logistyka posiada kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do
kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w
szczególności:
- posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu,
- posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z
wybranego zakresu ekonomii i zarządzania, w tym: logistyki, zarządzania
jakością, rachunkowości, finansów, zarządzania przedsiębiorstwem,
marketingu i innowacyjności,
- zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy,
- posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z
zakresu kierunku kształcenia.

13

Uzasadnienie utworzenia kierunku studiów
(gdy dokumentacja wysyłana jest do MNiSW)

14

Kategoria naukowa podstawowej jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia (gdy
dokumentacja wysyłana jest do MNiSW)
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