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Nazwa przedmiotu Sektor transportu, spedycji i logistyki

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

02.6.E.SL.115

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

TiL;

dr Dorota Książkiewicz, mgr Aleksandra Gus-Puszczewicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Semestr:

6,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Podstawy wiedzy z zakresu gospodarowania w transporcie.

Wymagania wstepne

Wiedza dotycząca gospodarowania w gałęziach transportu oraz podstaw działalności logistycznej.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ocena na podstawie testu zaliczeniowego.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z sytuacją na rynku TSL, przedstawienie podstawowych form relacji
biznesowych występujących w tym sektorze, przedstawienie aktualnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz
wskazanie na aktualne trendy rozwoju rynku TSL.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W02

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą charakterystyki rynku TSL oraz zachodzących w nim
procesów i współzależności.

E1_W03

Student analizuje strukturę i zasady funkcjonowania rynku usług z zakresu transportu,
spedycji i logistyki.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W02

X

E1_W03
Umiejętności

X
E1_U02

Student zdobywa wiedzę z zakresu charakterystyki i możliwości świadczenia krajowych i
międzynarodowych usług TSL przez podmioty funkcjonujące w tym sektorze w Polsce
oraz w UE.

E1_U03

Student potrafi analizować sytuację rynkową w sektorze TSL i wyciągąć wnioski

E1_U06

Student potrafi zaprojektowac profil działalności gospodarczej w zakresie transportu,
spedycji i logistyki

E1_U08

Student potrafi wyciągać wnioski dotyczące kierunków rozwoju rynku oraz strategii
rynkowych obieranych przez przedsiębiorstwa z sektora TSL
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności
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Efekty

E1_U02

X

E1_U03

X

E1_U06

X

E1_U08

X

Kompetencje

E1_K01

Student dąży do doskonalenia możliwości analizowania sytuacji rynkowej w sektorze TSL

E1_K05

Potrafi włączyć się w przygotowanie i realizację projektów związanych z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw TSL

E1_K07

Potrafi zaproponować rozwiązania problemów pojawiających się w działalności
przedsiębiorstw TSL

E1_K08

Docenia wagę czynników proekologicznych i prospołecznych w strategiach
przedsiębiorstw TSL
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X

E1_K05

X

E1_K07

X

E1_K08

X
Treści programowe

1. Struktura i charakterystyka rynku TSL
2. Prawne i rynkowe aspekty świadczenia usług transportowych i spedycyjnych
3. Gospodarka magazynowa i usługi terminalowe
4. Opakowania i przygotowanie ładunku do transportu i magazynowania
5. Cechy współczesnych sieci dystrybucji
6. Bezpieczeństwo w łańcuchach logistycznych
7. Trendy w rozwoju rynku TSL
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
Usługi logistyczne. Teoria i Praktyka. Praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego, Biblioteka Logistyka. Poznań 2010.
Transport. Praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Podręcznik spedytora. Praca zbiorowa pod red. D. Marciniak -Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011.
Literatura uzupełniająca:
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo
Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, Warszawa-Radom 2007.
Kontakt

d.ksiazkiewicz@ug.edu.pl, o.gus@ug.edu.pl,
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