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OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
na kierunku studiów „logistyka” – profil ogólnoakademicki 

Studia II stopnia 
 
 
Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:  

– uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

– charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, w tym również umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich1 

i jest ujęty w trzech kategoriach: 

– kategoria wiedzy (W), która określa: 
– zakres i głębię (G) – kompletność perspektywy poznawczej i zależności, 
– kontekst (K) – uwarunkowania, skutki. 

– kategoria umiejętności (U), która określa: 
– w zakresie wykorzystania wiedzy (W) – rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania, 
– w zakresie komunikowania się (K) – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszech-

nianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym, 
– w zakresie organizacji pracy (O) – planowanie i pracę zespołową, 
– w zakresie uczenia się (U) – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób. 

– kategoria kompetencji społecznych (K) – która określa: 
– w zakresie ocen (K) – krytyczne podejście, 
– w zakresie odpowiedzialności (O) – wypełnianie zobowiązań społecznych i dzia-

łanie na rzecz interesu publicznego, 
– w odniesieniu do roli zawodowej (R) – niezależność i rozwój etosu. 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
– w kolumnie symbol i numer efektu: 

– K – kierunkowe efekty uczenia się; 
– W, U, K (po podkreślniku) – kategoria – odpowiednio: wiedzy, umiejętności, 

kompetencji społecznych; 
– 01, 02, 03, ... – numer efektu uczenia się. 

– w kolumnie kod składnika opisu – Inż2_P7S_WG – kod składnika opisu charak-
terystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

                                            
1
 dotyczy kierunków studiów, absolwentom których nadawany jest tytuł zawodowy: inż., mgr inż. 

2
 w przypadku kompetencji inżynierskich; 
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 WIEDZA Absolwent:  

K_W01 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów mate-
matyki, obejmującą elementy matematyki stosowanej i teorii optymalizacji, 
w tym metody matematyczne modelowania systemów i procesów logistycz-
nych oraz niektórych działów fizyki obejmującą elementy dynamiki niezbędną 
do opisu i zrozumienia zjawisk występujących w procesach logistycznych.  

P7S_WG 

K_W02 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą 
kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii systemów i procesów logistycznych.  

P7S_WG 

K_W03 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z procesami 
transportu, magazynowania w systemach logistycznych.  

P7S_WG 

K_W04 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie 
logistyki odzysku oraz ochrony środowiska w logistyce, zwłaszcza w zakresie 
metod i technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników i gospodarki 
odpadami.  

P7S_WG 

K_W05 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zasad działania i projekto-
wania systemów i procesów logistycznych.  

P7S_WG 

K_W06 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stano-
wiące zaawansowaną wiedzę z zakresu grupy treści wybieralnych. 

P7S_WG 

K_W07 Zna i rozumie typowe technologie inżynierskie, ma orientację w obecnym 
stanie oraz w zakresie głównych tendencji rozwojowych logistyki w inżynierii 
mechanicznej. 

P7S_WG 

K_W08 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe, właściwe dla logistyki, 
wyjaśniające złożone zależności pomiędzy systemami logistycznymi i zacho-
dzącymi tam procesami.  

P7S_WG 

K_W09 Ma rozszerzoną wiedzę obejmującą wsparcie informatyczne procesów i sys-
temów logistycznych. 

P7S_WG 

K_W10 Zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z logistyką.  

P7S_WG 

K_W11 Posiada wiedzę o głównych trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych 
osiągnięciach z zakresu logistyki. 

P7S_WG 

K_W12 Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych stosowanych w logistyce.  

Inż_P7S_WG 

K_W13 Zna i rozumie zasady i pojęcia w zakresie ochrony własności przemysłowej 
oraz prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej.  

P7S_WK 

K_W14 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych 
uwarunkowań działalności inżyniera logistyka; zna podstawowe zasady bez-
pieczeństwa i higieny pracy w tym obowiązujące w logistyce przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych.  

P7S_WK 

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania logistyką, jakością w logistyce 
prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych i usłu-
gowych.  

P7S_WK 

K_W16 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przed-
siębiorczości (w tym indywidualnej przedsiębiorczości) wykorzystującej wiedzę 
z zakresu logistyki.  

P7S_WK  
Inż_P7S_WK 

K_W17 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu międzydyscyplinarny charakter nauk 
inżynieryjno-technicznych, rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych 
i humanistycznych oraz ich relację do nauk inżynieryjno-technicznych. 

P7S_WG 

K_W18 Zna i rozumie podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia klasyfikacji 
kosztów w przedsiębiorstwie. 

P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI Absolwent:  

K_U01 Potrafi wykorzystywać posiadana wiedzę – formułować i rozwiązywać zło-
żone i nietypowe problemy z zakresu logistyki poprzez właściwy dobór źródeł 
i informacji z nich pochodzących, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy 
i syntezy tych informacji. 

P7S_UW 
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K_U02 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne przy użyciu różnych 
technik (ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców i działać w środowisku krajowym i między-
narodowym. 

P7S_UK 

K_U03 Potrafi prowadzić debatę związaną z upowszechnianiem wiedzy w środo-
wisku naukowym związanej z logistyką w inżynierii mechanicznej oraz inno-
wacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach z zakresu 
logistyki poprzez twórczą interpretację informacji i prezentację opracowań. 

P7S_UK 

K_U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.  

P7S_UK 

K_U05 Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz 
ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

K_U06 Potrafi dobierać oraz posługiwać się metodami i narzędziami oraz modelami 
matematycznymi, a także wykonywać symulacje komputerowe do realizacji 
zadań złożonych i nietypowych w zakresie działalności inżyniera logistyki 

P7S_UW 

K_U07 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości 
fizycznych, z wykorzystaniem poznanych metod, a także symulacji kompu-
terowych do analizy i oceny działania systemów i procesów logistycznych, 
interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. 

Inż_P7S_UW 

K_U08 Potrafi integrować wiedzę z zakresu procesów technicznych i biznesowych 
oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty poza-
techniczne.  

P7S_UW 

K_U09 Potrafi wykorzystywać technologie informatyczne do rozwiązywania złożo-
nych problemów logistycznych.  

P7S_UW 

K_U10 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umoż-
liwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących systemy 
i procesy logistyczne.  

P7S_UW 

K_U11 Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 
badawczymi występującymi w obszarze logistyki.  

P7S_UW 

K_U12 Potrafi stosując koncepcyjnie nowe metody rozwiązywać złożone zadania 
inżynierskie z zakresu logistyki w tym zadania nietypowe oraz zawierające 
komponent badawczy. 

P7S_UW 

K_U13 Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć 
(technik i technologii) w zakresie logistyki.  

P7S_UW 

K_U14 Potrafi kierować pracą zespołu w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów 
oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podej-
mować wiodącą rolę w zespołach (moderatora), ma świadomość odpowie-
dzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom 
pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania oraz umie stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

P7S_UO 

K_U15 Potrafi – przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz 
ich rozwiązywaniu – dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowa-
nych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich w zakresie logistyki.  

Inż_P7S_UW 

K_U16 Potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania – istniejące systemy, pro-
cesy i usługi logistyczne oraz urządzenia i obiekty wykorzystywane w logi-
styce. 

Inż_P7S_UW 

K_U17 Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych w za-
kresie logistyki.  

P7S_UW 

K_U18 Potrafi – przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz 
ich rozwiązywaniu – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, 
w tym aspekty etyczne, socjalne, zdrowotne środowiskowe, organizacyjne, 
ekonomiczne i prawne.  

Inż_P7S_UW 

K_U19 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania 
zadania inżynierskiego, typowego dla logistyki oraz dostrzec ograniczenia 
tych metod i narzędzi.  

P7S_UW 



4 

symbol  
i numer  
efektu 

opis zakładanych efektów uczenia się 
kod  

składnika  
opisu 

K_U20 Potrafi zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać 
system, proces logistyczny, proste urządzenie lub obiekt wykorzystywany 
w logistyce, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i mate-
riałów. 

Inż_P7S_UW 

K_U21 Potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczne, humanistyczne i prawne w zakresie dyscypliny 
naukowej inżynieria mechaniczna.  

P7S_UW 

K_U22 Potrafi – przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich 
z zakresu logistyki (obiektów, procesów i systemów) oraz ich rozwiązywaniu 
– wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. 

Inż_P7S_UW 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent:  

K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych w sferze logistyki, a także zasięgania opinii ekspertów w przy-
padku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu.  

P7S_KK 

K_K02 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organi-
zowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania dzia-
łania na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy. 

P7S_KO 

K_K03 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze logistyki, 
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania 
dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania 
zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR 

 
 
 


