
EFEKTY UCZENIA SIĘ 
WIEDZA: 
K_W07 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą 
kluczowe zagadnienia oraz zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą 
wybranych zagadnień z obszaru logistyki a także praktyczne zastosowanie tej 
wiedzy w działalności zawodowej logistyka w zakresie właściwym dla studiowanej 
specjalności profilowanej przedmiotami wybieralnymi  
K_W10 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej  
K_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych dla logistyki  
UMIEJĘTNOŚCI: 
K_U04 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań oraz problemów 
logistycznych syntezować wiedzę z zakresu procesów technicznych i biznesowych 
oraz stosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty 
pozatechniczne, w tym środowiskowe, organizacyjne, społeczne, ekonomiczne i 
prawne  
K_U07 umie ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania 
zadania inżynierskiego o różnym stopniu złożoności, typowego dla logistyki oraz 
dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi a także potrafi stosując koncepcyjnie 
nowe metody rozwiązywać złożone zadania inżynierskie z zakresu logistyki w tym 
zadania nietypowe oraz zawierające komponent badawczy.  
K_U14 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, 
podejmując w nich wiodącą rolę, a także w pogłębionym stopniu identyfikować i 
interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne, humanistyczne i prawne 
w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów  
K_U17 ma przygotowanie niezbędne do pracy, a także kierowania pracą zespołów 
w przedsiębiorstwach przemysłowych i logistycznych oraz innych organizacjach i 
instytucjach działających w branży TSL, zna i stosuje normy i reguły (prawne, 
zawodowe, etyczne) obowiązujące w tym obszarze  

K_U18 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces 
samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych inżyniera 
logistyka, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

K_K03 rozumie potrzebę uwzględniania w działalności inżyniera logistyki 
pozatechnicznych aspektów, w tym działań na rzecz interesu publicznego i 
środowiska społecznego, a także inicjowania i organizowania działalności w tym 
obszarze  

K_K05 ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze 
logistyki, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, a w 
szczególności w zakresie rozwijania dorobku zawodu inżyniera logistyki, 
podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 
obowiązującej w tym obszarze  


