
Uchwała Nr 67 /2012 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  31 maja  2012 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka  
na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim   

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku 
studiów logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące 
załącznik do uchwały.  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

Załącznik do uchwały Senatu  nr  67 /2012 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
LOGISTYKA  

studia pierwszego stopnia-profil ogólnoakademicki 
 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

 

Kierunek kształcenia Logistyka  należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
LOG (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 
1A-studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia  o 

profilu ogólnoakademickim 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Logistyka 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia  

na kierunku studiów Logistyka absolwent: 

Odniesienie  

do efektów  

kształcenia  

w obszarze  

kształcenia  

w zakresie  

nauk 

społecznych 

WIEDZA 

LOG1A_W01 
Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich 

miejscu w systemie nauk 
S1A_W01 

LOG1A_W02 Zna podstawowe struktury społeczne i ich ewolucję 

S1A_W02 

S1A_W08 

LOG1A_W03 
Posiada wiedzę na temat miejsca i roli jednostki społecznej w 

strukturze społecznej 
S1A_W05 



LOG1A_W04 Charakteryzuje zachowania organizacyjne 

S1A_W05 

S1A_W11 

LOG1A_W05 Identyfikuje zasadnicze kategorie ekonomiczne i finansowe 

S1A_W01 

S1A_W05 

LOG1A_W06 
Charakteryzuje ewolucję poglądów w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem 

S1A_W01 

S1A_W09 

LOG1A_W07 
Posiada wiedzę na temat narzędzi matematycznych i statystycznych 

stosowanych do analizy zjawisk i procesów logistycznych 

S1A_W06 

S1A_W11 

LOG1A_W08 
Zna podstawy prawa cywilnego, gospodarczego oraz procedur 

celnych i spedycyjnych 
S1A_W07 

LOG1A_W09 Rozpoznaje główne elementy infrastruktury logistycznej S1A_W08 

LOG1A_W10 
Posiada wiedzę o organizacji, formach, technologiach i ekonomice 

transportu 

S1A_W04 

S1A_W07 

LOG1A_W11 
Ma podstawową wiedzę na temat gospodarki magazynowej 

przedsiębiorstw 

S1A_W04 

S1A_W08 

LOG1A_W12 Zna procesy i systemy logistyczne 

S1A_W02 

S1A_W04 

LOG1A_W13 
Charakteryzuje łańcuchy dostaw i kanały dystrybucji oraz związki 

logistyki z marketingiem przedsiębiorstwa 
S1A_W03 

LOG1A_W14 Identyfikuje wiedzę w zakresie zarządzania projektami 

S1A_W06 

S1A_W07 

LOG1A_W15 
Dysponuje wiedzą z zakresu marketingu w projektowaniu procesów 

logistycznych i zarządzaniu nimi 

S1A_W05 

S1A_W06 

LOG1A_W16 Rozpoznaje normy jakości obowiązujące w logistyce S1A_W07 

LOG1A_W17 

Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcji, klasyfikacji, 

projektowania i normalizacji opakowań towarów oraz globalnych 

standardów identyfikacji w logistyce 

S1A_W03 

S1A_W06 



LOG1A_W18 

Identyfikuje węzłowe problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

gospodarki w miastach i aglomeracjach miejskich, z uwzględnieniem 

gospodarki finansowej 

S1A_W02 

S1A_W09 

LOG1A_W19 
Posiada wiedzę o ochronie własności przemysłowej i prawa 

autorskiego 
S1A_W10 

LOG1A_W20 
Wyjaśnia podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości 

S1A_W06 

S1A_W11 

LOG1A_W21 
Posiada niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy - udzielania pierwszej pomocy 

S1A_W07 
S1A_W10 

LOG1A_W22 
Rozumie i diagnozuje styl życia oparty na uczestnictwie w 
kulturze fizycznej, zna zasady promocji zdrowia i zdrowego 
stylu życia 

S1A_W05 

LOG1A_W23 
Zna język zgodnie z wymaganiami ustalonymi dla określonego 
obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

S1A_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

LOG1A_U01 
Analizuje i rozumie związki między procesami logistycznymi a 

efektywnością funkcjonowania i finansami przedsiębiorstwa 

S1A_U01 

S1A_U03 

S1A_U08 

LOG1A_U02 
Potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze w zakresie 

logistyki 
S1A_U01 

LOG1A_U03 
Potrafi analizować procesy logistyczne oraz ich wpływ na 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w podstawowym zakresie. 
S1A_U03 

LOG1A_U04 
Umie prognozować efekty podstawowych procesów logistycznych 

wykorzystując stosowne metody i narzędzia 
S1A_U04 

LOG1A_U05 
Prawidłowo posługuje się zasadami rachunkowości do oceny procesów 

logistycznych 
S1A_U01 

LOG1A_U06 
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki i statystyki do opisu 

zjawisk społecznych i gospodarczych w logistyce 

S1A_U01 

S1A_U02 

LOG1A_U07 

Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także 

symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów 

systemów logistycznych, produkcyjnych i eksploatacyjnych 

S1A_U02 



LOG1A_U08 
Umie wykorzystać metody ilościowe w zarządzaniu zasobami 

materiałowymi i transportem 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U06 

LOG1A_U09 

Posiada umiejętność zaproponowania rozwiązań w zakresie organizacji 

transportu, magazynowania i spedycji towarów z wykorzystaniem 

wiedzy na temat centrów logistycznych 

S1A_U07 

LOG1A_U10 
Posiada umiejętność oceny procesów transportowych i magazynowych 

przez pryzmat podatności transportowo-magazynowej towarów 

S1A_U06 

S1A_U08 

LOG1A_U11 
Potrafi planować sieć transportową i magazynową z wykorzystaniem 

najnowszych technik logistycznych 

S1A_U03 

S1A_U06 

S1A_U08 

LOG1A_U12 
Potrafi ocenić wpływ centrów logistycznych na rozwój społeczno-

gospodarczy regionu 

S1A_U03 

S1A_U08 

LOG1A_U13 
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić 

istniejące rozwiązania techniczne i organizacyjne w logistyce 

S1A_U04 

S1A_U07 

LOG1A_U14 

Posiada umiejętność analizowania procesów logistycznych pod kątem 

zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska oraz procesów 

utylizacji i likwidacji 

S1A_U03 

S1A_U08 

LOG1A_U15 
Zna i rozumie znaczenie stosowania norm i standardów ochrony 

środowiska w kształtowaniu procesów logistycznych. 
S1A_U05 

LOG1A_U16 

Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących 

projektowanie elementów i systemów logistycznych, produkcyjnych i 

eksploatacyjnych – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym 

środowiskowe, ekonomiczne i prawne 

S1A_U01 

S1A_U08 

LOG1A_U17 

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, szacować czas potrzebny 

na realizację zleconego zadania, opracować i zrealizować 

harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów 

S1A_U06 

LOG1A_U18 Potrafi stosować normy jakości do kształtowania procesów 

S1A_U01 

S1A_U02 



LOG1A_U19 

Potrafi dokonać analizy różnych sposobów dystrybucji wyrobów 

gotowych przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kompleksowej obsługi 

klienta i strategii marketingowej przedsiębiorstwa 

S1A_U03 

S1A_U08 

LOG1A_U20 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

S1A_U06 

S1A_U07 

LOG1A_U21 Posługuje się przepisami prawa w podstawowym zakresie S1A_U05 

LOG1A_U22 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, 

także w języku obcym, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie 

S1A_U02 

LOG1A_U23 
Posiada umiejętność przygotowania planu pracy badawczej w 

podstawowym zakresie 

S1A_U06 

S1A_U09 

LOG1A_U24 
Potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w 

języku polskim i obcym w zakresie problematyki logistycznej 
S1A_U09 

LOG1A_U25 
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat problematyki 

logistycznej 

S1A_U09 

S1A_U10 

LOG1A_U26 
Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 ESOKJ 

S1A_U10 

S1A_U11 

LOG1A_U27 
Posiada niezbędne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w tym udzielania pierwszej pomocy 

S1A_U03 
S1A_U07 

LOG1A_U28 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kultury fizycznej i pokrewnych z 

nią kierunków do kształtowania pozytywnych postaw wobec kultury 

fizycznej 
S1A_U01 

LOG1A_U29 

Posiada umiejętności doboru ćwiczeń do aktywności sportowo-

rekreacyjnej w zależności od sprawności własnego organizmu, jest 

przygotowany do podejmowania samodzielnych wyborów dotyczących 

rodzajów oraz sposobów uprawiania form aktywności fizycznej jako 

sposób organizacji czasu wolnego 

S1A_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

LOG1A_K01 Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów 

S1A_K01 

S1A_K02 

S1A_K03 



LOG1A_K02 
Angażuje się w tworzenie projektów społecznych wyjaśniając ich 

aspekty ekonomiczne i zarządcze 

S1A_K02 

S1A_K05 

LOG1A_K03 
Wykazuje się odwagą w przekazywaniu i obronie własnych poglądów 

nie tylko w sprawach zawodowych 
S1A_K02 

LOG1A_K04 
Swobodnie porusza się na rynku pracy i świadomie podejmuje decyzje 

o zmianie zatrudnienia 

S1A_K06 

S1A_K07 

LOG1A_K05 
Łatwo adaptuje się i działa w nowych, zmiennych warunkach i 

sytuacjach  

S1A_K06 

S1A_K07 

LOG1A_K06 Dba o rozwój zdolności interpersonalnych i efektywne ich stosowanie  
S1A_K06 
S1A_K07 

LOG1A_K07 
Podejmuje wysiłek samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy 

oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych 

S1A_K06 

S1A_K07 

LOG1A_K08 Pracuje w grupie, współpracuje z jej członkami 

S1A_K01 

S1A_K02 

S1A_K03 

LOG1A_K09 

Docenia znaczenie aktywności fizycznej pozwalającej na uzyskanie i 

utrzymanie dobrej sprawności fizycznej, dokonuje jej samokontroli i 

samooceny, demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność 

fizyczną w swoim środowisku 

S1A_K01 

 

 

 

 

 

 

 


