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Logistyka w dystrybucji
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod przedmiotu:
ZL_PS5

LOGISTYKA W DYSTRYBUCJI
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: III

Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)

Semestr: V
ECTS (bezpośredni udział):

Stacjonarne: 1,5

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Zarządzanie logistyczne
specjalnościowy, fakultatywny
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
o charakterze praktycznym
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015
W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:

Stacjonarne: 1,5
Niestacjonarne: 1
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat zarządzania w tym koncepcji
zarządzania.
Umiejętności:
Umiejętności analitycznego myślenia, identyfikacji sfery realnych
przepływów dóbr.
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole. Wyrażanie własnych opinii na forum grupy
Prezentowanie efektów pracy postaci prezentacji, umiejętność
przekonywania do swoich pomysłów.

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Konwersatorium przedstawia powiązania różnych koncepcji
zarządzania w sferze fizycznego przepływy dóbr i związanych z
nimi informacji w formie prezentacji z wykorzystaniem urządzeń
multimedialnych. Poza tym w ramach zajęć prowadzone są
dyskusje z uczestnikami zwłaszcza zajmujących się zawodowo
obszarem logistyki itd. oraz studenci mają za zadanie
przygotowanie prezentacji.

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Zaliczenie w formie:
Ustny sprawdzian wiedzy. Kryteria oceniania:

wypowiedzi niesamodzielne, odtwórcze, stereotypowe sądy,
zakłócenia w kompozycji i spójności wypowiedzi – ocena
dostateczna,

powierzchowne odpowiedzi na pytanie, dopuszczalne
nieliczne błędy rzeczowe, spłycenie interpretacji tekstu –
ocena dostateczna plus,

odpowiedź na pytanie z dopuszczalnymi niewielkimi
usterkami merytorycznymi, strukturalnymi i językowymi –
ocena dobra,

pełna i bezbłędna odpowiedź na pytania z wykorzystaniem
trzech kryteriów – kryterium merytorycznego, strukturalnego
i językowego – ocena bardzo dobra.
Przygotowanie prezentacji. Kryteria oceny:

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - ocena
dostateczna,

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz znajomość
literatury źródłowej - ocena dostateczna plus,

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, znajomość
literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści

źródłowych - ocena dobra,
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, znajomość
literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści
źródłowych, poprawność wnioskowania - ocena dobra plus,

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, znajomość
literatury źródłowej, umiejętność analizy i syntezy treści
źródłowych, poprawność wnioskowania, kreatywność i
pomysłowość proponowanych rozwiązań - ocena bardzo
dobra.
Kryteria oceny podsumowującej:
60% oceny podsumowującej stanowi ocena ze sprawdzianu
ustnego,
40% oceny podsumowującej stanowi ocena prezentacji.
Katedra Zarządzania
Dr Grzegorz Jokiel


Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium:

30

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:
Seminarium:

Warsztaty:
Seminarium:

Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

Konsultacje przedmiotowe:

18

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

33
42

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

20
55

RAZEM z PWS:
75
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

75

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

33

20

Praca własna studenta / związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów

42

55

5
15

10
15

7

10

15

20

75

75

Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wprowadzanie do dystrybucji - kanały marketingowe, dystrybucyjne, logistyczne – koncepcje. Tendencje
rozwoju dystrybucji w Polsce i na świecie.
Łańcuch dystrybucyjny - fizyczny przepływ produktów od producenta na rynek – i jego struktury.
Pośrednicy w dystrybucji produktów.
Koncepcje strategicznego zarządzania dystrybucją w ujęciu logistyki.
Centra dystrybucji i kompleksowe centra logistyczne. Klasyfikacja, struktura organizacyjna i zadania
centrów. Infrastruktura logistyczna w centrach dystrybucji. Działalność wybranych centrów dystrybucji
i centrów logistycznych w Polsce.
Logistyczna obsługa klienta. Klasyfikacja klientów. Kształtowanie systemu obsługi i elementów go
współtworzących.
Pomiar poziomu obsługi klienta. Cykl realizacji zamówień klientów i związane z tym przepływy informacji.
Budowa lojalności.
ECR w zarządzaniu łańcuchem logistycznym. Analiza miar tendencji i prognozowanie popytu jako element
efektywności i skuteczności zarządzania w procesach dystrybucji.
Logistyka w dobie nowoczesnych systemów dystrybucji – Internet.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W03

ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy organizacjami a innymi
instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej

S1A_W03

K_W04

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania
rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów

S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09

K_W08

zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi
obszarami

S1A_W02,
S1A_W03

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U02

potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze
funkcjonalnym organizacji i pełnić funkcje specjalisty w tym zakresie

S1A_U06

K_U06

potrafi formułować i analizować problemy w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w organizacji

S1A_U02,
S1A_U03

K_U12

potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne oraz systemy
informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji

S1A_U07,
S1A_U04

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą
zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim

S1A_K02

K_K03

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma
świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

S1A_K05

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Wiedza:
Student powinien rozumie podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy współczesnej
gospodarki magazynowej, zna istotę procesu zarządzania magazynem i rolę, jaką odgrywa w
zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozumie koncepcję efektywnego zarządzania przepływem
zapasów.

Metoda (forma)
weryfikacji
Ustny
sprawdzian
wiedzy, ocena
wykonania
zadania
praktycznego

Umiejętności:
Umie określać uwarunkowania dystrybucji towarów i ocenia ich wpływ na jakość procesów
dystrybucji, analizuje wskaźniki jakości logistycznej obsługi klienta, wskazuje możliwości
doskonalenia dystrybucji towarów, wyjaśnia koncepcję efektywnego zarządzania przepływem
zapasów i jej praktyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa.
Kompetencje:
Wykazuje postawę zaangażowania w prace zespołowe oraz wskazuje na istotę budowania
przewagi konkurencyjnej poprzez efektywne zarządzanie przepływem towarów.

(prezentacja)
Ustny
sprawdzian
wiedzy, ocena
wykonania
zadania
praktycznego
(prezentacja)
Obserwacja
wykonania
zadania
praktycznego
(prezentacja)

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Christopher Ch., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. II. Polskie Centrum Doradztwa
Logistycznego, Warszawa 2000.
Kempny D., Obsługa logistyczna, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2008.
Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.


Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Fechner I., Centra logistyczne, cel- realizacja-przyszłość, ILiM, Poznań 2004.


Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
Inne materiały dydaktyczne:

