
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT POLITECHNICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Inżynieria i logistyka produkcji Specjalność

Praktyka zawodowa Język wykładowy

4 Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

960 Razem

Praca własna studenta 

960 Razem

30 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny

Semestr Zaliczenie z oceną

Praktyka zawodowa

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Kierunek studiów Nie dotyczy

Moduł kształcenia Polski

Wykład

Ćwiczenia

Wiedza

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 960

Umiejętności

K_W08  K_W15  K_W16  

Praca własna studenta 

Razem 960

ECTS 30

CEL PRZEDMIOTU

Zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej oraz 
skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę stosowaną w logistyce; logistyki podmiotów 
gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji 
funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw w systemie nauk; zna zastosowania, 
przedmiotowe i metodyczne logistyki

Posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę związaną z systemami zarządzania jakością w 
tym planowania przedsiębiorstwem

Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej specjalności 

Posiada poszerzoną świadomość konieczności ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, zasięgania opinii ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Posiada poszerzoną świadomość: ważności zachowania w sposób profesjonalny, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

Ma  świadomość:  społecznej roli inżyniera i potrzeby powszechnie zrozumiałego 
formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć 
technicznych

K_K01  K_K03  K_K04  

Potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania projektów związanych z 
wybraną specjalnością

Kompetencje społeczne

K_U13  



Kod Opis
Egzamin/

Prace 
kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 960

2 0

960

30

1

2

1

0

Posiada poszerzoną świadomość konieczności ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Posiada poszerzoną świadomość: ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad 
etyki zawodowej; 

Ma  świadomość:  społecznej roli inżyniera i potrzeby powszechnie zrozumiałego formułowania i 
przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć technicznych

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

960

0

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Temat

Zapoznanie z organizacją i doborem infrastruktury logistycznej niezbędnej do realizacji przepływów 
dóbr i informacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zapoznanie się z systemami informatycznymi mającymi na celu gromadzenie, przetwarzanie oraz 
udostępnianie danych w sferze zarządzania, zwłaszcza zarządzania logistycznego, przygotowania i 
organizacji produkcji,

Zapoznanie się z systemem planowania zaopatrzenia i dystrybucji materiałów do produkcji. Zapoznanie 
się z gospodarką magazynową i zapasami, zapoznanie się z relacjami między partnerami w łańcuchu 
dostaw.

Poznanie przepisów z zakresu ochrony danych. Przygotowanie do pracy w zespole.

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją firmy. Odbycie szkolenia BHP. Zapoznanie się z organizacją 
służb utrzymania ruchu. Zapoznanie z pracą i sposobem jej organizacji na stanowisku produkcyjnym.

960

960

Liczba godzin

RAZEM

Uzupełniajaca

LITERATURA

Podstawowa

Zarządzenia i dokumentacja zakładu pracy

Suma

0

960
ECTS 30

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę stosowaną w logistyce; logistyki podmiotów 
gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w 
ramach łańcuchów dostaw w systemie nauk; zna zastosowania, przedmiotowe i metodyczne logistyki

Posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę związaną z systemami zarządzania jakością w tym 
planowania przedsiębiorstwem

Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej specjalności 

Potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania projektów związanych z wybraną 
specjalnością


