Charakterystyka rynkowa kierunku
Nazwa kierunku:

Logistyka

Specjalność:

-

Stopień studiów:

Studia I stopnia

Cel studiów na kierunku
Celem studiów na kierunku logistyka jest kształcenie specjalistów w zakresie procesów logistycznych
realizowanych w łańcuchu dostaw, takich jak: logistyczna obsługa klienta, zakupy, zarządzanie
zapasami, magazynowanie, spedycja, logistyka zwrotna.
Kierunek dostarcza wiedzy na temat:
− funkcjonowania nowoczesnych łańcuchów dostaw;
− kształtowania przepływu towarów, umożliwiając ich dostawę we właściwej ilości, oczekiwanej
jakości, w wymaganym terminie i po optymalnych kosztach;
− analizowania potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki czemu możliwe jest optymalne planowanie,
organizowanie i kontrolowanie procesów w łańcuchu dostaw (związanych z obsługą zamówień
klientów, zakupem surowców/materiałów i usług niezbędnych do realizacji zamówień,
zarządzaniem zapasami, zarządzaniem dostawami surowców/materiałów oraz wyrobów gotowych,
obsługą klienta po sprzedaży, logistyką zwrotną).
− Program kierunku pozwoli studentowi nabyć umiejętności stosowania najbardziej przydatnych w
praktyce:
− zasad planowania, organizowania i kontrolowania procesów realizowanych w łańcuchu dostaw;
− różnorodnych instrumentów wykorzystywanych w procesach zakupu, organizacji produkcji,
magazynowaniu, transporcie, obsłudze klienta;
− najnowszych metod optymalizacji decyzji logistycznych, jak np. Ilości zapasów, lokalizacji źródeł
zakupu;
− narzędzi informatycznych wykorzystywanych w planowaniu i monitorowaniu procesów przepływu
dóbr materialnych i usług.

Adresaci kierunku
Kierunek logistyka adresowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy w zakresie
zarządzania systemem logistycznym zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora publicznego.
Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie problematyką dotyczącą przepływów towarów
(surowców/ półproduktów/ wyrobów gotowych) w łańcuchach dostaw (realizowanych przez
zakupy, produkcję, magazynowanie i transport), jak również zastosowaniem nowoczesnych
technologii informatycznych umożliwiających optymalne planowanie, organizowanie i
kontrolowanie tych procesów.
Zakres dostarczanej wiedzy, umiejętności i postaw
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Kierunek dostarcza wiedzy na temat:
• funkcjonowania nowoczesnych łańcuchów dostaw;
• kształtowania przepływu towarów, umożliwiając ich dostawę we właściwej ilości,
oczekiwanej jakości, w wymaganym terminie i po optymalnych kosztach;
• analizowania potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki czemu możliwe jest optymalne
planowanie, organizowanie i kontrolowanie procesów w łańcuchu dostaw (związanych z
obsługą zamówień klientów, zakupem surowców/materiałów i usług niezbędnych do
realizacji
zamówień,
zarządzaniem
zapasami,
zarządzaniem
dostawami
surowców/materiałów oraz wyrobów gotowych, obsługą klienta po sprzedaży, logistyką
zwrotną);
Program kierunku pozwoli studentowi nabyć umiejętności stosowania najbardziej przydatnych w
praktyce:
• zasad planowania, organizowania i kontrolowania procesów realizowanych w łańcuchu
dostaw;
• różnorodnych instrumentów wykorzystywanych w procesach zakupu, organizacji produkcji,
magazynowaniu, transporcie, obsłudze klienta;
• najnowszych metod optymalizacji decyzji logistycznych, jak np. ilości zapasów, lokalizacji
źródeł zakupu;
• narzędzi informatycznych wykorzystanych w planowaniu i monitorowaniu procesów
przepływu dóbr materialnych i usług.
Absolwent kierunku będzie potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy pełniąc funkcję
specjalisty w procesach logistycznych
Możliwości zatrudnienia
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z
2014 r. poz. 1145, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1876, tekst jednolity według stanu
na dzień 25 stycznia 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 227) absolwenci kierunku Logistyka uzyskają
praktyczne przygotowanie zawodowe otwierające przed nimi możliwości zatrudnienia w
charakterze:
− Specjalista do spraw logistyki (242108)
− Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu (242221)
− Specjalista do spraw sprzedaży (243305)
− Agent do spraw zakupów (332301)
− Zaopatrzeniowiec (332302)
− Agent celny (333101)
− Pracownik działu logistyki (333104)
− Spedytor (333105)
Kierunek ten może stanowić podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) w zakresie
nauk społecznych, jeśli tylko wymagania wstępne na to pozwolą. Inną możliwością pogłębiania

Wydział Zarządzania UŁ
Strona 2 z 3

kwalifikacji są studia podyplomowe czy kursy prowadzone przez uczelnie i inne instytucje naukowodydaktyczne.
Informacje dodatkowe
Praktyki dla studentów logistyki odbywają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
dystrybucyjnych i usługowych logistycznych, a także w jednostkach administracji publicznych, w
których implementowane są dobre praktyki z zakresu zarządzania procesami i systemami
logistycznymi.
Kadra naukowa kierunku Logistyka to doświadczeni pracownicy, specjalizujący się w problematyce
z zakresu doskonalenia procesów logistycznych, kształtowania relacji pomiędzy dostawcami i
odbiorcami, a także zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości procesów przepływu towarów i
informacji w łańcuchu dostaw.
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