Logistyka: studia z udziałem praktyków
Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej uruchamia w nowym
roku akademickim studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka. Wsparcia w
realizacji procesu kształcenia udzielą firmy z branży logistycznej.
Studia na tym kierunku odbywać się będą na dwóch specjalnościach: logistyka
przedsiębiorstw oraz logistyka handlu i dystrybucji. Absolwent będzie przygotowany do
uzyskania certyfikatów wprowadzonych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (ELA)
potwierdzających kompetencje zawodowe EuropeanLogistician (zgodne z Europejskimi
Ramami Kwalifikacyjnymi EQF).
Proces dydaktyczny w dużym zakresie oparto na współuczestnictwie praktyków z
otoczenia gospodarczego. Wydział Nauk Ekonomicznych nawiązał bowiem porozumienia z
następującymi podmiotami branży logistycznej:
 TSL NORDIC TRANSPORT - SPEDITION – LOGISTICS,
 Dajar, Sp. z o.o.,
 TEPRO S.A.,
 Espersen Polska,
 Business Software sp. z o.o,
 Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Ekowodrol” Sp. z o.o.,
 Mikroserwis S.C,
 Leo Spółka z o.o.,
 GIPO sp. z o. o,
 Grupa Mojsiuk Koszalin.
Patronat nad kierunkiem sprawują: Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców oraz Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Podmioty te zaangażowały
się w działania związane z kształtowaniem koncepcji kształcenia, w tym w realizację
praktyk studentów.
Szansa na dobrą pracę
Absolwent kierunku Logistyka będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami
z zakresu analizy i oceny funkcjonowania procesów zaopatrzenia, dystrybucji, transportu,
magazynowania i obsługi zapasów w przedsiębiorstwie, posługiwania się aplikacjami
informatycznymi stosowanymi w przedsiębiorstwach oraz logistyce dystrybucji, struktury
i funkcjonowania handlu, w tym handlu elektronicznego.Będzie również przygotowany do
wykonywania wymagających i złożonych zadań logistycznych przy jednoczesnym
uwzględnieniu skutecznego obniżania kosztów oraz poprawy logistycznej obsługi klienta.
Ukończenie studiów na tym kierunku daje szanse znalezienia pracy na stanowiskach
operacyjnych i kierowniczych w Polsce, w krajach Unii Europejskiej oraz na rynkach
międzynarodowych - w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych lub handlowych,
centrach logistycznych, przedsiębiorstwach kurierskich i magazynowych, instytucjach
państwowych i samorządowych.

Ukończenie studiów I stopnia przygotuje absolwenta takżedo pogłębiania wiedzy na
studiach II stopnia lub kontynuowania edukacji na kierunkach pokrewnych.
Trzymiesięczny wymiar praktyki zawodowej realizowanej w profesjonalnych
podmiotach branży logistycznej lub dysponujących nowoczesnymi działami logistyki
przedsiębiorstwach w Koszalinie i okolicy zaopatrzy studentaw umiejętności i kompetencje
oczekiwane na branżowym rynku pracy. Pozwoli też zweryfikować poznawaną teorię z
praktyką gospodarczą.
Z uwagi na znaczenie języków obcych w branży logistycznej, w programie studiów duży
nacisk położono na naukę języków. Przewidywana liczba godzin oraz program zajęć
gwarantuje płynne posługiwanie się językiem obcym w zakresie podstawowym, a także
specjalistycznym z obszaru logistyki, co poszerza możliwości zatrudnienia o jednostki
prowadzące działalność na skalę międzynarodową. Zajęcia z zakresu języków obcych
planowane są przez cały okres kształcenia.
Celem studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Logistyka jest
przygotowanie absolwentów do realizacji własnych działań przedsiębiorczych lub do podjęcia
działalności zawodowej w sektorze prywatnym i publicznym.
Przedsiębiorstwa potrzebują logistyków
Specjalność logistyka przedsiębiorstw przygotuje absolwenta do wykonywania
wymagających i złożonych zadań logistycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu
skutecznego obniżania kosztów oraz poprawy logistycznej obsługi klienta. Poznane
i praktyczne umiejętności zastosowania metod, technik i narzędzi współczesnej logistyki
pozwolą na skuteczne wykorzystanie możliwości przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku,
a także twórcze usprawnianie jego działania na każdym etapie.
Obszary tematyczne realizowane w ramach tej specjalności to: usługi logistyczne, controlling
logistyczny, projektowanie procesów logistycznych, logistyka miejska, logistyka
przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego, opakowania w systemach logistycznych,
zarządzanie zapasami, prawo przewozowe, umowy i ubezpieczenia w transporcie.
Absolwent specjalności logistyka przedsiębiorstwa może znaleźć pracę na stanowiskach
operacyjnych i menedżerskich w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych lub
handlowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach kurierskich i magazynowych,
instytucjach państwowych i samorządowych. Może podjąć pracę m.in. jako specjalista ds.
logistyki, specjalista ds. zakupów i zaopatrzenia, specjalista ds. planowania produkcji,
specjalista ds. dystrybucji, specjalista ds. optymalizacji zapasów, specjalista ds.
bezpieczeństwa obrotu towarowego lub jako kierownik magazynu.
Logistyka w handlu
Specjalność logistyka handlu i dystrybucji pozwoli z kolei zdobyć wiedzę i praktyczne
umiejętności zarządzania logistyką w dynamicznie rozwijających się w Polsce sieciach
dystrybucyjnych i handlowych. Przygotuje do posługiwania się aplikacjami w logistyce
dystrybucji i handlu, kalkulowania kosztów logistycznych oraz zarządzania łańcuchem

dostaw. Absolwent tej specjalności pozna strukturę handlu (w tym handlu elektronicznego)
oraz zasady funkcjonowania centrów logistycznych.
Obszary tematyczne realizowane w ramach tej specjalności to:usługi logistyczne (LHiD),
logistyka e-commerce, zarządzanie łańcuchem dostaw, sieci logistyczne w dystrybucji, centra
logistyczne, analiza kosztów w logistyce, gospodarka magazynowa, prawo przewozowe,
umowy i ubezpieczenia w transporcie (LHiD).
Absolwent specjalności logistyka handlu i dystrybucji może znaleźć pracę na stanowiskach
operacyjnych i menedżerskich w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych,
handlowych, centrach logistycznych, hurtowniach, sieciach handlowych i dystrybucyjnych,
przedsiębiorstwach sektora e-commerce.
Przykładowe stanowiska pracy to: specjalista ds. dystrybucji,specjalista ds. zakupów i
zaopatrzenia,specjalista ds. obsługi klienta,specjalista ds. handlu elektronicznego,specjalista
ds. bezpieczeństwa obrotu towarowego.

