
UCHWAŁA nr 27/2013 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 26 kwietnia 2013 r. 


w sprawie 
zatwierdzenia efektów kształcenia dla specjalności Logistyka menedżerska (studia I stopnia) 

i specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw (studia II stopnia) na kierunku 
studiów Zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014) 

Na podstawie art. 6 ust. 4 . Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Oz.U. 
Nr 164, poz. 1365 z późno zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 
listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Oz.U. nr 
253, poz. 1520) Rada Wydziału uchwala co następuje: 

§ l 
Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki zatwierdza efekty kształcenia dla specjalności 
Logistyka menedżerska (studia I stopnia) i specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem 
dostClVl! (studia II stopnia) na kierunku studiów Zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia o 
profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 
2013/2014). 

§ 2 
Efekty kształcenia dla specjalności Logistyka menedżerska (studia I stopnia) i specjalności Zarzą
dzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw (studia II stopnia) na kierunku studiów Zarządzanie 
(studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynają
cych studia od roku akademickiego 2013/2014) stanowią załącznik do uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Dziekan 

L/~c.J~ 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 



Załącznik do UCHWAŁY nr 27/2013 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE 

(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓlNOAKADEMICKI) 


SPECJALNOŚĆ - LOGISTYKA MENEDŻERSKA (studia I stopnia) 

SPECJALNOŚĆ - ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM I ŁAŃCUCHEM DOSTAW (studia II stopnia) 


Objaśnienie oznaczeń: 

l - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profilogólnoakademicki 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
KS - specjalnościowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
01,02,03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

Wiedza 
Logistyka menedżerska Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw 

Nr efektu Wiedza absolwenta studiów 
pierwszego stopnia 

Odniesienie do efek
tów kształcenia z za
kresu wiedzy dla kie

runku zarzqdzanie 

Nr efektu Wiedza absolwenta studiów 
drugiego stopnia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia z zakresu 
wiedzy dla kierunku 

zarzqdzanie 
KS WOl Zna zasady i narzędzia zarządzania 

logistycznego, w tym metody analizy i 
oceny systemu logistycznego i łańcu-
cha dostaw 

K WIO 
K W09 

KS WOl Zna zasady i narzędzia zarządzania stra
tegicznego, w tym metody analizy strate
gicznej, sposoby planowania strategicz
nego i wdrażania strategii w przedsię-

biorstwie i w łańcuchu dostaw 

K W05 
K W04 

KS W02 Zna główne fonnuły matematyczne K W09 KS W02 Zna zasady projektowania celów strategii K W05 
dedykowane sterowaniu zapasami, funkcjonalnych, ze szczególnym K W07 

-

ustalaniu pOZiOmu obsługi klienta, 
konfiguracji sieci, wyboru lokalizacji i 
projektowania stref magazynowania 

uwzględnieniem strategii marketingowej 
i strategii zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw 

K W12 
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KS W03 Zna istotę, reguły i uwanmkowania 
realizacji tradycyjnych l nowocze
snych koncepcj i logistycznych 

K 
K 

W02 
W09 

KS W03 Zna istotę, reguły i uwarunkowania reali
zacji tradycyjnych i nowoczesnych kon
cepcj i zarządzania 

K W04 
K W09 

KS W04 Zna narzędzia rachunkowe (rachunki 
kosztów) oraz systemy informatyczne 
i informacyjne wspomagające zarzą-
dzanie logistyczne 

K 
K 

Wl2 
W09 

KS W04 Zna narzędzia rachunkowe (rachunki 
kosztów) oraz systemy informatyczne i 
informacyjne wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw 

K WOS 

KS WOS Zna istotę, zasady i etapy zarządzania 
projektami logistycznymi 

K WIO KS WOS Rozumie istotę, źródła i sposoby elimi
nowania konfliktu celów w przedsiębior-
stwie i łańcuchu dostaw 

KWIl 
I 

KS W06 Zna makro- i mikroekonomiczne uwa
runkowania funkcjonowania syste
mów logistycznych i łańcuchów do
staw w kraju i na świecie 

K 
K 

WOI 
W04 

KS W06 Identyfikuje makro - i mikroekonomicz
ne, społeczne i polityczne uwarunkowa
ma funkcj onowania przedsiębiorstw l 

łańcuchów dostaw w kraju i na świecie 

K W02 
K WIO 

KS W07 Zna zasady, sposoby i narzędzia ste
rowania produkcją, w tym planowania 
i harmonogramowania pJodukcji 

K W09 KS W07 Zna reguły i etapy zarządzania relacjami , 
stanowiącymi źródło wzrostu wartości 

Iprzedsiębiorstwa i łańcucha dostaw 

K WOI 

KS WOS Posiada podstawową wiedzę z zakresu 
ekonomiki i polityki transportowej 

K WOI KS WOS Zna infrastrukturalne uwarunkowania 
wspomagające sprawne organizowanie 
procesów logistycznych w łańcuchu do
staw 

K WIO 

KS W09 Zna metody i narzędzia planowania i ana
lizy projektów inwestycyjnych na pozio
mie mikro i makroekonomicznym. Po
siada wiedzę na temat istoty i uwarunko
wań zarządzania projektami inwestycyj
nymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach 
dostaw 

K WOS 
K WOS 
K W09 
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Umiejętności I 
Logistyka menedżerska Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw 

Nr efektu Umiejętności absolwenta studiów 
pierwszego stopnia 

Odniesienie do efek
tów kształcenia z za

kresu umiejętności dla 
kierunku zarzqdzanie 

Nr efektu Umiejętności absolwenta studiów 
drugiego stopnia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia z zakresu 

umiejętności dla kierun
ku zarzqdzanie 

KS UOI Potrafi zdefiniować strategię logistycz
ną przedsiębiorstw i określić jej współ-
zależności 

. . 
strategiamiz mnyml w 

przedsiębiorstwie 

K UOI 
K U02 

KS UOI Samodzielnie podejmuje decyzje me
nedżerskie, zarządza zespołem pra

określonym projektem,cowmczym, 
procesem czy systemem 

K UOI 
K U04 
K U07 
K U09 

KS U02 Wykorzystuj e metody analizy i oceny 
systemu logistycznego i łańcucha do
staw. Potrafi wnioskować o kierunkach 
pożądanych zmian oraz wybrać właści-
we dla przedsiębiorstwa koncepcje logi
styczne 

K U02 
K U04 
K UOS 
K U07 
K UlO 

KS U02 Dokonuje analizy strategicznej, wy
biera opcje strategiczne, projektuje 
strategię rozwoju, konkurencji, strate
gie funkcjonalne oraz wdraża strategię 

K U02 
K UOS 
K UlO 

KS U03 Potrafi wykorzystać tradycyjne i nowo
czesne narzędzia i metody wspomaga
jące podejmowanie decyzji logistycz
nych. 

K U08 KS U03 Potrafi realizować nowoczesne kon
cepcje zarządzania, zgodnie z nonna
mi i standardami w zakresie organiza
cj i procesów logistycznych, ze szcze
gólnym uwzględnieniem modelu refe
rencyjnego SCOR 

K U06 
K U09 

KS U04 Identyfikuje i ocenia koszty logistyczne 
oraz posługuje się określonymi syste
maml infonnatycznymi wspomagają-

cymi zarządzanie logistyczne 

K U08 
K U09 

KS U04 Posługuje się systemami rachunko
wymi (rachunkami kosztów), doku
mentami finansowymi oraz wybrany
mi systemami infonnatycznymi 
wspomagającymi zarządzanie przed
siębiorstwem 

K U03 
K U07 

KS UOS Potrafi przygotować hannonogram I 

określić warunki realizacji projektów 
logistycznych 

K UOS KS UOS Potrafi kaskadować cele przedsiębior-
stwa na wybrane obszary i budować 
Strategiczną Kartę Wyników 

K UOS 

KS U06 Opracowuje sposoby przepływu pro
duktów w systemie produkcyjnym, w 

K U07 
K U08 

KS U06 Potrafi tworzyć kodeksy etyczne i sto
sować zasady społecznej odpowie-

K U09 
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tym planuje, harmonogramuje produk
cję 

dzialności biznesu 
I 

KS U07 Potrafi budować systemy wskaźników 
dedykowanych logistyce 

K U08 KS U07 Posiada umiejętności w zakresie bu
dowania i wdrażania modeli i strategii 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
budowania relacji , ułatwiających inte
growanie łańcuchów dostaw 

K UOl 
K U02 
K U04 
K U07 
K U09 

KS U08 Posiada umiejętność identyfikowania i 
analizowania prawidłowości występują-
cych w obrębie zjawisk związanych z 
transportem oraz umiejętność budowa
nia, wdrażania i monitorowania polityki 
transportowej 

K UOl KS U08 Posiada umiejętności w zakresie orga
nizacji i kierowania zespołem 

K U06 
K U09 
KUlI 

KS U09 Posiada umiejętności w zakresie oceny 
efektywności i skuteczności projektów 
inwestycyjnych. Potrafi dokonać bu
dżetowania inwestycji 

K U03 
K U05 
K U07 

Kompetencje społeczne 


Logistyka menedżerska 
 Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw 
Odniesienie do efektów Nr efektu Kompetencje społeczne absolwenta Odniesienie do efektów 

studiów pierwszego stopnia 
Nr efektu Kompetencje społeczne absolwenta 

kształcenia z zakresu 
kompetencji społecz-
kształcenia z zakresu studiów drugiego stopnia 

kompetencji społecznych 
nych dla kierunku za dla kierunku zarzqdza

rzqdzanie nie 
KS KOI K KOI 

i kierowania zespołami ludzkimi 
Wykazuje zdolność do organizowania K KOI Wykazuje się innowacyjnością i od-KS KOI 

wagą w realizacj i celów. Podejmuje K K02 

pionierskie projekty 


KS K02 
 K K03 KS K02 Wykorzystuje krajowe i międzynaro- K K03 
pracownikami, przełożonym i otocze-
Skutecznie komunikuje się ze współ-

dowe bazy danych, posługuje się 


mem 
 współczesnymi metodami komunika
cj i elektronicznej w wielokulturowym 
otoczeniu 

'------- -- 
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KS K03 Jest otwarty na wyzwania i zaangażo-
wany w zmiany organizacyjne 

K K02 KS K03 Sprawnie podejmuje decyzje, negocju
je i mobilizuje współpracowników w 
sytuacjach kryzysowych 

K K07 

KS K04 Jest odpowiedzialny i postępuje etycz
nie w ramach powierzonych mu zadań 

K KOS KS K04 Jest odpowiedzialny i postępuje etycz
nie w ramach powierzonych mu za
dań. Propaguje postawy etyczne w 
swoim otoczeniu 

K K06 

KS KOS Wykazuje zdolność do uzupełniania 

wiedzy teoretycznej i praktycznej w 
zakresie zarządzania (w tym logistyki) 

K K08 KS KOS Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę 
i umiejętności. Wykazuje zaangażo-

wanie w dzieleniu się wiedzą w orga
nizacji 

K KOS 

KS K06 Uczestnicząc w projektowaniu, wdra- K KOS KS K06 Dostrzega korzyści partnerstwa strate- K K04 
żaniu, monitorowaniu przedsięwzięć gicznego oraz potrzebę uwzględniania K K06 
w skali makroekonomicznej postępuje celów interesariuszy w strategii roz- K K07 
etycznie i w oparciu o praktyki rzetel
nej legislacj i 

woju i w praktyce funkcjonowania 
przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw 

K K08 

KS K07 Organizuje i kieruje zespołem przy 
zachowaniu szacunku dla odmienności 
kulturowych i światopoglądowych 

K KOI 
K K04 
K K06 
K K08 

I 

I 
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