Studia podyplomowe "Transport i
logistyka".
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/07/8833/411694

Cena netto

2 200,00 zł

Cena brutto

2 200,00 zł

Cena netto za godzinę

13,75 zł

Cena brutto za
godzinę

13,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

160

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-30

Termin zakończenia
usługi

2020-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-30

Maksymalna liczba uczestników

160

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania im. Prof. T.
Kotarbińskiego z siedzibą w
Olsztyne

Osoba do
kontaktu

Małgorzata Suchorska

E-mail

malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl

Telefon

89 651 06 40

Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go
do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach. Studenci przygotowani są do pracy we
wszystkich przedsiębiorstwach, m. in. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, komórkach
innych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji
i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym
uwzględnieniem rynków UE oraz odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu własnego
przedsiębiorstw. Słuchacz po ukończeniu studiów: - posiada wiedzę z podstaw zarządzania
strategicznego; - posiada pogłębioną wiedzę z logistyki produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia oraz
towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa; - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
ekonomiczne w zakresie zarządzania logistyką; - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
procesów gospodarczych w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach; - wykorzystuje zdobytą wiedzę
do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu logistyki w pracy zawodowej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2
listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwaliﬁkacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253,
poz. 1520)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gospodarka magazynowa
Logistyka dystrybucji
Logistyka produkcji
Logistyka zaopatrzenia
Ładunkoznawstwo
Podstawy logistyki
Podstawy zarządzania strategicznego
Systemy IT w logistyce
Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
Transport i spedycja
Zarządzanie jakością
Zarządzanie procesami
Zarządzanie produkcją i usługami

Łączna ilość punktów ECTS - 30
Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z
egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów.
Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.
Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową.
Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są
średnio co dwa tygodnie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Słuchacz po ukończeniu studiów ma kompetencje do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i jest gotowy do wykonywania zawodu
menedżera w przedsiębiorstwach o różnych proﬁlach działaności: m. in. transportowych, spedycyjnych,
logistycznych, komórkach innych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialnych za sprawy logistyki,
zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali,
ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE oraz odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu
własnego przedsiębiorstw.
Absolwent usługi :
- zarządza procesami logistycznymi w ujęciu strategicznym; wykorzystuje wiedzę z logistyki produkcji,
dystrybucji i zaopatrzenia oraz towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa w podejmowaniu
codzienny decyzji;
- biegle interpretuje zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania logistyką;
- analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach;
- rozwiązuje konkretne problemy z zakresu logistyki w pracy zawodowej.

Grupa docelowa

Adresaci studiów:
kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw,
pracownicy odpowiedzialni za logistykę w przedsiębiorstwie
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Opis warunków uczestnictwa
Rekrutacja odbywa się on-line za pośrednictwem strony: http://owsiiz.edu.pl/oferta/studiapodyplomowe.
Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania na studia:
Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
Poświadczona przez Uczelnię kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Poświadczona przez Uczelnię kserokopia dowodu osobistego.
1 aktualna fotografia.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy korzystają z materiałów dydaktycznych udostepnionych przez Uczelnię.

Informacje dodatkowe
Kontakt do Biura Rekrutacji: 89 651 06 55

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Krzysztof Rzepczyński

Obszar specjalizacji

Strategie zarządzania łańcuchem dostaw.
Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie
procesami i projektami logistycznymi.

Doświadczenie zawodowe

Dyrektor logistyki z 14-letnim doświadczeniem w
zarządzaniu łańcuchem dostaw. Z sukcesem
wdraża projekty optymalizacyjne przyczyniając się
do zwiększania efektywności logistycznej
przedsiębiorstw. Doświadczenie zarówno w
wewnętrznych działach międzynarodowych
koncernów, jak i w roli operatora logistycznego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Trener i wykładowca w Klaster Braży Meblarskiej
oraz na WSiIZ im. Prof. T. Kotarbińskiego tematyki
z zakresu: podstawy logistyki, logistyka
zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka
magazynowania. Kierownik projektów, Auditor
przepływów materiałówych w MŚP.

Wykształcenie

- mgr w zakresie miedzynarodowych stosunków
gospodarczych - Uniwersytet Gdański, Kierunek :
Politologia, - studia podyplomowe: Logistyka i
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. SGH Warszawa.

Lokalizacja usługi
Adres:
Artyleryjska 3F
10-165
Olsztyn,
mazurskie

Warunki logistyczne:
woj.

warmińsko-

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia odbywają się w kampusie Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof.
T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie.
Budynek Uczelni dostosowany jest do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Posiada windę wew. i zew., oddzielne
toalety i inne usprawnienia. Na terenie
Uczelni działa Bar. Dostęp do WIFI –
bezpłatny. Uczelnia posiada duży parking.
W sąsiedztwie – przystanki MPK, stacja
PKP Olsztyn – Zachodni (ok 300 m), jezioro
Długie.

Laboratorium komputerowe,Udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami,Wi-fi

