
Uchwala nr 1659
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia28 stycznia 2015 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiliw logistyka
nt zakresie studidw pierwszego slopnia

i prowadzenia tego kierunku przezlVydzial Ekonomii i Zarzqdzania
oraz okreilenia efektdw ksztalcenia dla kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt ll Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku Senat

Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku twotzy kierunek studi6w logistyka,

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie

przez Wydzial Ekonomii \ Zarzqdzania, poczqwszy od roku akademickiego

2015/2016, w formie studi6w stacjonarnych i niestacjonamych w nastgpujqcych

specjalnoSciach:

- logistyka handlu i uslug,

- logistyka migdzynarodowa.

$2
Senat okre6la efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w logistyka, sttdia
pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksdalcenia stanowi

Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

ProJi, dr hab. Leonard Etel



ZdlrNcznik
do Uchwaly nr 1659

Senatu IJniwcrsytetu w Bialymstoku
z dnia 28 stycznia 2015 r.

EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku studiriw logistyka

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Kierunek studi6w logistyka o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia w zakresie

nauk spolecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia oraz nauki

o zarz4dzaniu, przy czym dyscyplina wiod4ca to nauki o zarz1dzanit.

Obia5nienia oznaczef:

L1 (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku logistyka, studia pierwszego

stopnia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkeSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
Sl A efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakesie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia
01,02,03 i kolejne numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukofczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku studi6w
logislyka absolwentz

Odni€sienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
spolecznych

WIEDZA

Lt wol ma podstawow4 wiedzg na temat istoty logistyki, jej miejsca w systemie nauk

i relacjach wzglgdem innych nauk
S]A WOI

Ll w02

ma uporz4dkowan4 wiedzg w zakresie zagadnie6: logistyki migdzynarodowej,
logistyki towar6w i uslug, towaroznawstwa, ekonomiki transportu, planowania

w przedsigbiorstwie, outsourcingu uslug logistycznych, normalizacji
i system6w jakoSci w logistyce, system6w informatycznych w logistyce,
gospodarowania zasobami ludzkimi.

slA w03
slA w05
slA w06
slA w08

Ll w03 zna normy, reguty izasady dzialalnoSci logistycznej podmiot6w gospodarczych slA w05

Ll W04
ma podstawow4 wiedzg o rodzajach relacji logistycznych i rz4dzqcych nimi
nrawidlowoSciami

stA w04

Lr w05
ma wiedzg o procesach zmian struktur i instytucji funkcjonuj4cych w sferze

logistyki, o ich przyczynach, skali ikonsekwencjach
s lA w08

Ll w06 ma podstawow4 wiedzg o instytucjach i strukturach zwi4zanych z logistykq,
wigziach migdzy nimi wystgpuj4cych i kierunkach ich ewolucji

s lA w02
s lA w09

Ll w07 zna metody i narzgdzia rozwi4zywania problem6w w obszarze logistyki slA W06

L] W08
zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci
przemyslowej i prawa autorskiego

stA wl0

Ll w09
ma podstawow4 wiedzg na temat ekonomicznych, prawnych i innych
uwarunkowai dzialalnoSci logistycznej

s lA w07

Lt wlO ma podstawow4 wiedzg na temat optymalizacji system6w logistycznych slA w
Ll wil zna podstawowe osi4gnigcia, trendy i kierunki rozwojowe logistyki slA W08

UMIEJqTNOSCI

u0lLI
potrafi prawidlowo interpretowai zjawiska spoleczne (kulturowe, polityczne,
prawne, ekonomiczne) ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zjawisk i proces6w

logistycznych
SIA UOI



t,t u02
potrafi pozyskiwa6, interpretowai i wykorzystywa6 podstawowq wiedzg

teoretyczn4 do analizowania konkretnych zjawisk zachodz4cych w sferze

losistvki oraz ich uwarunkowai
SIA UO2

LI UO3
potrafi wla(ciwie analizowa6 pnycz,yny i przebieg proces6w i zjawisk
spolecznl ch w zakresie logistykr

SIA LJO3

LI UO4

potrafi prognozowai praktyczne skutki proces6w i zjawisk istotnych
z perspektywy sfery logistyki z wykorzystaniem standardowych metod
inarzgdzi nauk ekonomicznych i technicznych

SIA UO4

LI UO5
prawidlowo posluguje sig normami i regulami (prawnymi, zawodowymi.
morafnymi) przy rozwi4zywaniu konkretnych problem6w z zakresu logistyki

SIA UO5

LI UO6
posiada umiejgtno66 praktycznego wykorzystania zdobl4ej wiedzy w pracy

zawodowej w sferze logistyki
SIA UO6

LI UO7
samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje racjonalne rozwi1zania
w zakresie logisryki

SIA UO7

LI UOS posiada umiejgtno6i rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych SIA UO8

LI UO9

posiada umiejgtno(6 poprawnego komunikowania sig w mowie i pi6mie,

w szcze96lnoSci argumentowania z wykorzystaniem zr62nicowanych uj96
teoretvcznvch

SIA UOg

SIA I.JIO

t.t LJl0
w zakresie jgzyka obcego ma umiejgtnodci jgzykowe w zakresie nauk
ekonomicznych zgodne z wymaganiami okreSlonymi dla pozromu 82
Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego

SIA UII

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K0lLI ma SwiadomoS6 poziomu swojej wiedzy i umiejgtnoSci oraz rozumie potrzebq

stalego uczenia sig ze wzglgdu na dynamikg proces6w gospodarczych
SIA KOI

LI KO2 potrafi pracowa6 w zespole, przyjmuj4c w nim r62ne role SIA KO2

LI KO3
potrafi odpowiednio okre5li6 priorytety sluz4ce realizacji zadari wlasnych
izesoolu

SIA KO3

LI KO4
potrafi my5le6 i dziatal w spos6b przedsigbrorczy, wykazuje aktyrvno66
decyzyjn4 i dyscypling realizacyjn4

SIA KO7

LI KO5
prawidlowo identyfikuje I rozstrzyEa dylematy zwi4zane z wykonywaniem
zawoou

SIA KO4

LI KO6

umie uczestniczy6 w przygotowaniu projekt6w rvriqzanych
z funkcjonowaniem sfery logistyki, uwzglgdniaj4c aspekty prawne

iekonomiczne
SIA KO5

LI KO7
potrafi uzupelnia6 i doskonali6 naby't4 wiedzg i umiejgtno6ci poprzez

samoksdalcenie
SIA KO6


