
EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 
WIEDZA: 
K_W09 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia, stanowiące 
szczegółową wiedzę z obszaru logistyki, a także praktyczne zastosowanie tej wiedzy 
w działalności zawodowej logistyka w zakresie właściwym dla studiowanej 
specjalności profilowanej przedmiotami wybieralnymi.  
K_W25 ma podstawową wiedzę o sektorze transport, spedycja, logistyka (TSL) i 
logistyce usług. 
K_W27 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych, finansowych, marketingowych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżyniera logistyka.  
K_W28 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.  
K_W30 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych 
dla logistyki.  
UMIEJĘTNOŚCI: 
K_U03 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne przy użyciu różnych technik 
(ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) w środowisku 
zawodowym i innych środowiskach.  
K_U04 potrafi planować i organizować pracę przyjmując odpowiedzialności za pracę 
własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie, a także 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym również o 
charakterze interdyscyplinarnym w aspekcie rozwiązywania problemów logistycznych.  
K_U06 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 
m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych inżyniera logistyka.  
K_U14 ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna i 
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_U21 umie wykorzystać zdobyte w 
środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie 
związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla 
logistyki.  
K_U22 ma podstawowe doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych 
zadań inżynierskich, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością 
inżynierską w logistyce. 
K_U23 ma umiejętność korzystania i doświadczenie w wykorzystywaniu norm i 
standardów związanych z logistyką. 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:  
K_K01 dostrzega potrzebę uwzględniania w działalności inżyniera logistyki 
pozatechnicznych aspektów, w tym wypełniania zobowiązań społecznych oraz działań 
na rzecz interesu publicznego i środowiska społecznego, a także inicjowania i 
współorganizowania działalności w tym obszarze. 
K_K02 potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a 
także dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych w sferze logistyki oraz potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu logistycznego. 
K_K04 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze logistyki, 
a w szczególności w zakresie dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera logistyki, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej obowiązującej w tym obszarze i wymagania 
tego od innych.   


