Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Logistyka

Bachelor of Science
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Logistics

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Ekonomiczny

Faculty of Economics

3.1. Dziedzina ISCED

1041: Transport,

1041: Transport services,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk
Graduates have a basic knowledge of social
społecznych, ekonomicznych i zarządzania. Ma sciences, economics and management. They
wiedzę specjalistyczną pozwalającą
have a specialist knowledge which allows them
zidentyfikować i zrozumieć zjawiska zachodzące to identify and understand the phenomena
w obszarze logistyki a także rozwiązywać
occurring in the area of logistics and solve
problemy związane z prawidłowym
problems related to the proper functioning of
funkcjonowaniem przedsiębiorstw logistycznych: logistics companies: transport, trade, production.
transportowych, handlowych, produkcyjnych. Ma They have knowledge of the processes and
wiedzę o procesach i systemach logistycznych. logistics systems. They know the basic concepts
Zna podstawowe pojęcia, zasady
and principles of operation of logistics processes.
funkcjonowania procesów logistycznych. Ma
They have knowledge of methods and tools, and
wiedzę o metodach i narzędziach oraz
data capture techniques used in the logistics
technikach pozyskiwania danych
management. They are able to identify the
wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym. directions of development of modern logistics
Potrafi zidentyfikować kierunki rozwojowe
and to solve logistical problems using the tools
współczesnej logistyki oraz rozwiązywać
and methods of information and communication
problemy logistyczne stosując narzędzia i
technology (ICT). They are able to use methods
metody technik informacyjno-komunikacyjnych and tools of statistical, economic and
(ICT). Umie posługiwać się metodami i
financial.analysis. They have the ability to
narzędziami analizy statystycznej i ekonomiczno-analyse and identify di0fficulties in logistics
finansowej. Posiada umiejętność analizowania i processes at the level of business entities and
identyfikowania utrudnień w przebiegu procesów acquire, interpret and use the basic theoretical
logistycznych na szczeblu podmiotów
knowledge in order to evaluate and analyse the
gospodarczych oraz pozyskiwać, interpretować i market situation. They can make decisions in the
wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną area of logistics and predict their effects. They
w celu oceny i analizy ich sytuacji rynkowej.
can communicate and present their ideas in a
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Potrafi podejmować decyzje w obszarze logistyki foreign language in the field of logistics. They are
i przewidywać ich skutki. Posiada umiejętność able to function and work in a group acting , also
komunikowania się i prezentowania własnych
as its leader and organizer, acting for the
pomysłów w języku obcym w zakresie
professional environment and its social
problematyki logistycznej. Potrafi funkcjonować i obligations. Graduates can think and act in an
pracować w grupie pełniąc w niej również rolę entrepreneurial way.
lidera i organizatora, działając na rzecz
środowiska zawodowego oraz jego zobowiązań
społecznych. Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy.
Absolwenci kierunku logistyka mogą znaleźć
Logistics graduates can find employment, among
zatrudnienie m.in. jako: • menedżerowie ds.
others, as: • logistics managers in national and
logistyki w krajowych i międzynarodowych
international companies and corporations, •
przedsiębiorstwach i korporacjach, • kierownicy managers of logistics departments in a variety of
działu logistyki w różnego rodzaju organizacjach, organizations, including companies dealing with
w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach transport, freight forwarding and logistics. •
branży TSL (transport – spedycja – logistyka), • specialists in the public utility companies and nonspecjaliści w przedsiębiorstwach użyteczności profit organizations operating in logistics. •
publicznej i organizacjach non-profit
employees of research institutes specializing in
prowadzących działalność logistyczną, •
logistics, • owners of small and medium-sized
pracownicy instytutów naukowo-badawczych
businesses in the transport sector, • market and
specjalizujących się w zakresie logistyki, •
logistics analysts in consulting firms.
właściciele małych i średnich przedsiębiorstw w
branży TSL, • analitycy rynku i branży TSL w
firmach doradczych i konsultingowych.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Student zobligowany jest do odbycia praktyki
programu studiów istotnych ze względu na zawodowej po semestrze 4 w wymiarze 3
kompetencje absolwenta
tygodni. W trakcie studiów student zobowiązany
jest do realizacji kursu w języku nowożytnym z
obszaru kształcenia innego niż wiodący dla
kierunku studiów.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Students are obliged to have a three-week
internship and a course in a foreign language
from the field other than their field of study.

Full-time,

Absolwent ma możliwość kontynuacji kształceniaGraduates can continue education and gain
i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
qualifications at EQF level 7.
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7.4. Pozostałe uwagi

Podczas studiów student ma możliwość
uzyskania certyfikatu TransEdu oraz certyfikatu
EBC*L (Europejski Certyfikat Kompetencji
Biznesowych) w Akredytowanym Centrum
Egzaminacyjnym istniejącym na Wydziale
Ekonomicznym UO.

Students have the opportunity to obtain a
TransEdu certificate and the ECB * L in the
Accredited Examination Centre at the Faculty of
Economics.
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