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Logistyka w przedsiębiorstwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I4B.1148.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Zygmunt Owsiak

Pozostali prowadzący Zygmunt Owsiak, Beata Cieniawska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z systemem logistycznym przedsiębiorstwa rolniczego oraz
z komputerowym wspomaganiem systemów logistycznych.



2 / 6

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu
zarządzania produkcją i usługami przy wykorzystaniu
komputerowego wspomagania, obejmujące wybór
i projektowanie procesu technologicznego i systemów
produkcyjnych, zarządzanie zapasami i zdolnością
produkcyjną,

ZI_P6S_WK08 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dobrać i zmodyfikować działania,
w tym korzystania z komputerowego wspomagania,
do rozwiązywania zadań technicznych i menadżerskich
przy uwzględnieniu aspektu samokształcenia się

ZI_P6S_UW10
Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią
produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_KR05 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie projektu 8

Udział w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
33

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.      Znaczenie i zadania logistyki. Główne założenia logistyczne we
współczesnym przedsiębiorstwie. Podział funkcjonalny i fazowy logistyki

2.      Ogólne podejście systemowe oraz jego zastosowanie w przedsiębiorstwie.
Warunki tworzenia systemów logistycznych oraz ich hierarchia

3.      Pojęcie procesu logistycznego i jego podstawowe elementy. Organizacja
logistyki w przedsiębiorstwach

4.      Transport i magazynowanie jako element logistyki. Logistyczny łańcuch
dostaw dóbr powszechnego spożycia

5.      Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania. Podstawowe
rodzaje procesów logistycznych i wybrane metody ich oceny

6.      Procesy zaopatrzenia w środki produkcji i typy organizacji gospodarki
materiałowej. Sprzężenia informacyjne w planowaniu zapotrzebowania na środki
do produkcji

7.      Koncepcja logistyki produkcji i przepływ strumienia materiałów w różnych
typach produkcji. Nowoczesne metody sterowania przepływami produkcji

8.      Założenia logistyki dystrybucji, jej zadania i funkcje. Kanały dystrybucyjne.
Podstawowe modele prognozowania popytu. Specyfika podaży i popytu

9.      Rozwój oraz pojęcie i definicje zarządzania łańcuchem dostaw

10.   Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Technologie
informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

11.   Łańcuch logistyczny jako układ zależności pomiędzy przedsiębiorstwami.
Model zintegrowanego łańcucha dostaw. Sieci gospodarcze a łańcuch dostaw

12.   Pojęcie i zakres kosztów logistycznych. Przekroje strukturalne kosztów
logistycznych. Koszty fizycznego przepływu materiału

13.   Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych. Optymalizacja,
poziom i struktura logistycznych kosztów łącznych

14.   Koszty procesów informacyjnych. Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki

15.   Kompleksowe programy komputerowe do projektowania systemów
logistycznych Tendencje rozwojowe systemów informatycznych

Wykład
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2.

1.      Rys historyczny i definicje dotyczące teorii podejmowania decyzji

2.      Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych z dziedziny zarządzania,
logistyki i technologii

3.      Klasyczne problemy badań operacyjnych i standardowe zadania
programowania liniowego

4.      Metody rozwiązywania zadań: metoda geometryczna, algorytm simplex

5.      Problem wyboru procesów technologicznych – wyznaczenie skali i częstości
ich stosowania

6.      Problem mieszanek – optymalny skład mieszanki składników o określonych
właściwościach

7.      Problem rozkroju – wyznaczenie minimalnej ilości odpadów podczas
wykrawania elementów z

8.      Zagadnienia przydziału – rozdysponowanie zadań do stanowisk, aby
zminimalizować czas pracy

9.      Problem z dwoma sprzecznymi kryteriami optymalności – względna
efektywność

10.   Problem optymalnego wyboru asortymentu produkcji lub alokacji środków
produkcji

11.   Problem wyboru procesów technologicznych – wytwarzanie produktów przy
najniższych kosztach

12.   Algorytm węgierski – przydział zadań do stanowisk; jeden pracownik, jedno
zadanie

13.   Dyskretny problem plecakowy - maksymalizacyjny problem wyboru
przedmiotów

14.   Modele zapasów – sterowanie zapasami, cykl dostawy, ekonomiczna wielkość
zamówienia

15.   Programowanie ilorazowe – optymalne rozmiary produkcji części
wymiennych do maszyn rolniczych

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta 50%
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji
zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_UW10 Absolwent potrafi dobrać i zmodyfikować działania, w tym korzystania z komputerowego wspomagania, do
rozwiązywania zadań technicznych i menadżerskich przy uwzględnieniu aspektu samokształcenia się

ZI_P6S_WK08
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zarządzania produkcją i usługami przy wykorzystaniu
komputerowego wspomagania, obejmujące wybór i projektowanie procesu technologicznego i systemów
produkcyjnych, zarządzanie zapasami i zdolnością produkcyjną, skutki takiej działalności dla środowiska


