LOGISTYKA – PROFIL PRAKTYCZNY
Poziom kształcenia: I i II stopień
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Profil studiów: praktyczny
Czas trwania: inżynierskie - 3,5 roku; magisterskie - 1,5 roku
Kierunek studiów logistyka o profilu praktycznym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku
pracy na absolwentów posiadających umiejętności samokształcenia, a także dostosowywania do
dynamicznie zmieniających się wymagań rynkowych.
OPIS STUDIÓW
Program kształcenia dla kierunku studiów logistyka o profilu praktycznym jest efektem konsultacji
środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą realnie funkcjonującą
w gospodarce narodowej logistyką. Wydział Logistyki utrzymuje w tym względzie stałą współpracę
z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami logistycznymi. Program studiów na kierunku logistyka obejmuje
trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne) oraz trzymiesięczną praktykę zawodową.
Przykładowe przedmioty I stopnia: systemy produkcji, centra logistyczne, zarządzanie łańcuchem
dostaw, projektowanie procesów logistycznych, zapasy w systemach logistycznych.
Przykładowe przedmioty II stopnia: negocjacje i techniki zakupowe, usługi logistyczne, analiza danych
w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych.

PROFIL PRAKTYCZNY
Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych
absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie
absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy
teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku
pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający
się na realizacji trzymiesięcznych praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń,
laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez
siebie zakładach pracy z którymi Wydział Logistyki WAT ma podpisane umowy.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent kierunku logistyka posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne
do spełnienia obowiązków na stanowiskach logistycznych. Potrafi swobodnie poruszać się w obszarach
obejmujących analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa
w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych,
odpadów oraz przepływów informacyjnych. Bazując na wiedzy ekonomicznej oraz znajomości
funkcjonowania rynków wyrobów i usług, absolwent przygotowany jest do podejmowania decyzji
i analizowania zjawisk gospodarczych w obszarze logistyki wykorzystując do tego różnego rodzaju techniki
i narzędzia matematyczne w tym systemy informatyczne. Potrafi dokonywać oceny sytuacji finansowej

przedsiębiorstwa branży TSL (transport, spedycja, logistyka), identyfikacji i oceny problemów związanych
z działalnością firmy na rynku w warunkach konkurencji oraz oceny możliwości funkcjonowania
przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy.
Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych,
dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych), centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach
(projektowych,

badawczo-rozwojowych,

doradczych),

instytucjach

(rządowych

i

samorządowych)

zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.
Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów inżynierskich –
inżyniera, studiów magisterskich – magistra inżyniera

