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Podstawa prawna
 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia 2017 r.)
 Uchwała Nr 80/2018 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki z dnia 13 listopada
2018 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych „Logistyka w przedsiębiorstwie”

 Uchwała Nr 70/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia
27 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i
Informatyki studiów podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE Logistyka w przedsiębiorstwie

Cel studiów
Głównym celem studiów jest osiągnięcie przez uczestników studiów podyplomowych
założonych efektów kształcenia tj. przygotowanie do pracy m.in. w przemyśle, handlu, w
przedsiębiorstwie logistycznym, transporcie, ochronie środowiska.

Adresaci
Studia skierowane są do osób, które chcą uzyskać bądź poszerzyć zasób wiedzy oraz
umiejętności w zakresie systemów logistycznych. Oferta przewidziana jest zatem dla osób,
które swoją karierę zawodową wiążą z pracą na stanowisku analityka kosztów w logistyce, z
doradztwem w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach transportowych krajowych i
międzynarodowych, spedycyjnych, komunalnych, produkcyjnych. Studia skierowane są
również do odbiorców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu rozwiązywania
problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia,
produkcji i dystrybucji.

Charakterystyka studiów
Łączna liczba godzin dla jednego słuchacza: 190
w tym:
 liczba godzin zajęć praktycznych (konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty): 160
 liczba godzin na seminarium dyplomowe (seminarium): 30
Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów
 Rozpoczęcie – luty/marzec 2019 r.
 Zakończenia – luty/marzec 2020 r.
Warunki uzyskania świadectw
 Zaliczenie przedmiotów kształcenia
 Napisanie pracy dyplomowej
Opis nabytych umiejętności i kompetencji w przypadku studiów podyplomowych
W toku studiów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę, pełne umiejętności, jak
również kompetencje potrzebne w wykonywaniu pracy na stanowiskach związanych z
działalnością logistyczną. Zostaną więc przygotowani do przeprowadzania prawidłowego
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analizowania kosztów transportu, znają postawy organizacji i zarządzania, ekonomii,
zarządzają specjalistycznymi funkcjami logistycznymi..
Absolwent będzie posiadał umiejętności wykonywania analiz wykorzystywanych w
przedsiębiorstwach. Uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętność myślenia
analitycznego.
11. Miejsce lokalizacji zajęć
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Płock, ul. Gałczyńskiego 28/ Pl. Dąbrowskiego 2
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Plan studiów
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Zastosowanie
informatyki
logistyce II sem.

w

9

Zarządzanie zapasami i gospodarką
magazynową sem.

10 Marketing w logistyce II sem.
11 Seminarium II sem
Łącznie

15s
0

160
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W – wykład
k/ćw/l/ war – konwersatoria/ćwiczenia/ laboratoria/warsztaty
S - seminarium
E – egzamin
ZO – zaliczenie z oceną
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Program studiów

Wymagania wstępne:
Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Procedura rekrutacji jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów.

Kwalifikacje:
Program studiów przygotowuje do wykonywania związanego z logistyką. Zdobyte w
trakcie studiów kwalifikacje są również cenne dla kadry przeprowadzającej analizy i
planowanie kosztów w firmach działach logistycznych. W toku studiów słuchacze zdobędą
kompleksową wiedzę, pełne umiejętności, jak również kompetencje potrzebne do pracy na
stanowiskach związanych ze współczesną logistyką. Zostaną więc przygotowani do
przeprowadzania analiz, planowania. Ponadto zostaną zapoznani z marketingiem w logistyce,
ekonomiką i organizacją transportu, towaroznawstwem, logistyką zaopatrzenia i produkcji, a
także zastosowaniami informatyki w logistyce.
Absolwent będzie posiadał umiejętności wykonywania analiz kosztów logistycznych.
Uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętność myślenia analitycznego.

Praca:
Studia przewidziane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą na
stanowiskach

logistycznych

w

przedsiębiorstwach

transportowych,

produkcyjnych,

komunalnych, spedycyjnych. A także dla osób pragnących założyć własną działalność
gospodarczą.
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