
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

T319 – Technologie transportowe i przeładunkowe w s ystemach 
logistycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technologiami transportowymi 
 i przeładunkowymi realizowanymi w róŜnych systemach transportowych  

Metody dydaktyczne:  wykład prowadzony z wykorzystaniem środków audiowizualnych 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   zaliczenie sprawdzianu pisemnego 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Transport w systemach logistycznych – TSL. Proces transportowy i przewozowy. Dobór 
środków oraz technologii transportowych do zadań przewozowych. Technologie 
transportowe w przewozach samochodowych i kolejowych. Wymagania Unii Europejskiej w 
zakresie infrastruktury transportu. Transport multimodalny. Technologie transportowe w 
systemach: Ro-La , ACTS, Modalohr, ALS. Technologie przeładunkowe. Terminale i centra 
logistyczne – wyposaŜenie techniczne. Technologie transportowe i przeładunkowe w 
punktach zmiany szerokości torów.  

Literatura     
[1] Mindur L.: Współczesne technologie transportowe. Wyd. ITeE, Warszawa 2002. 
[2] Jakubowski L.: Technologia prac ładunkowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej. Warszawa 2003. 
[3] Neider j., Marciniak Neider D.: Transport multimodalny w Europie. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Henryk Kulikowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T320 - Towaroznawstwo 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + C15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 + C9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy logistyki” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie systemów klasyfikacji towarów , grup towarowych 
towarów Ŝywnościowych i nieŜywnościowych oraz metod ich pakowania i znakowania.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, indywidualne opracowanie dowolnie 
wybranego tematu z towaroznawstwa ogólnego, spoŜywczego lub przemysłowego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Istota i zakres towaroznawstwa. Towaroznawstwo jako nauka i wiedza praktyczna. Towary i 
ich klasyfikacja rodzajowa. Podstawy obrotu towarowego. Normalizacja i normy. Dokumenty 
normatywne. Jakość towarów. Jakość optymalna. Towaroznawstwo produktów 
przemysłowych; produkty chemiczne, budowlane , ceramiczne, metalowe, drzewne , 
skórzane i włókiennicze. Towaroznawstwo produktów spoŜywczych; mleko, nabiał i 
przetwory mleczarskie, mięso zwierząt rzeźnych i jego przetwory, mięso drobiu, ryb i ich 
przetwory, mąka, kasze, ryŜ, makarony i pieczywo. Tłuszcze jadalne. Wina i napoje 
spirytusowe. Wyroby cukiernicze. Logistyczne problemy towaroznawstwa. Transport i 
magazynowanie towarów. Znaki i informacje na towarach. Towaroznawstwo a ekologia. 
Ćwiczenia  
Systemy klasyfikacji towarów. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Przykłady klasyfikacji 
towarowych. Treść i forma dokumentów normatywnych. Cechy jakościowe towarów. 
Czynniki obniŜające jakość towarów. Metody badania, kontroli i oceny jakości towarów 
spoŜywczych i przemysłowych. Rodzaje opakowań i podstawy ich projektowania. Utylizacja i 
likwidacja odpadów opakowaniowych. Ekologiczne problemy opakowalnictwa. 

Literatura     
[1] Karpiel Ł.,Skrzypek M.: Towaroznawstwo ogólne . Wyd. AE w Krakowie. Kraków  2000. 
[2] Flaczyk E. i  inni : Towaroznawstwo produktów spoŜywczych. Wyd. AR  w Poznaniu. 
     Poznań 2006.  
[3] Cichoń M.,Duda I.: Towaroznawstwo przemysłowe. Wyd. AE w  Krakowie. Kraków 1989. 
[4] Lisińska – Kuśnierz M.,Ucherek M.: Podstawy opakowalnictwa towarów. Wyd. AE w  
     Krakowie. Kraków 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Emil Cegielny 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych ( M-8 ) 

 
 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T321 - Logistyka miejska i ekologistyka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + S15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + S9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Logistyka”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z modelami logistycznymi stosowanymi  
w transporcie osób i towarów w miastach. Zdobycie umiejętności opracowywania modeli 
logistycznych dla obszarów zurbanizowanych. Zapoznanie się z metodami wspomagania 
komputerowego systemów zarządzania gospodarką odpadów. 

Metody dydaktyczne: udział w zajęciach wykładowych wspomaganych prezentacją 
multimedialna oraz zasobami internetowymi, rozwiązywanie studium przypadku, udział  
w zajęciach seminaryjnych, opracowanie referatów, wykorzystanie uczelnianej platformy  
e-Learningowej PK. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium, rozwiązanie studium 
przypadku  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Miasto jako przestrzeń działalności logistycznej. Polityka zarządzania systemem miejskim w 
Polsce. Kryteria i warunki funkcjonowania systemu logistycznego miasta. Logistyka w 
zarządzaniu przepływami osób i ładunków w miastach. Narzędzia wspomagające 
zarządzanie systemami logistycznymi miasta. Wybrane rozwiązania  
z obszaru logistyki miejskiej. ZałoŜenia koncepcyjne ekologistyki. Procesy recyrkulacji 
materiałów odpadowych w gospodarce. Logistycznie zintegrowany system gospodarki 
odpadami. Problemy ekologistyki odpadów komunalnych. Studia przypadków. 
Seminarium  
Identyfikacja procesów logistycznych i systemu logistycznego miasta. Przepływy osób  
i ładunków w miastach oraz sposoby jego realizacji. Tworzenie systemów dostaw ładunków  
w miastach. Narzędzia cenowe w projektowaniu przepływów osób i ładunków w miastach. 
Klasyfikacja odpadów i sposoby ich zagospodarowania. 

Literatura  
[1] Tundys B.: Logistyka miejska. Wyd. DIFIN, Warszawa 2008. 
[2] Szołtysek J.: Logistyka zwrotna. IliM, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Guzowski, prof. PK  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T322 - Spedycja krajowa i mi ędzynarodowa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:   
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu usług spedycyjnych, równieŜ w aspekcie 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowanie dokumentów 
spedycyjnych i procesu spedycyjnego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Podstawy formalne działalności spedytora w Polsce i zagranicą. 
Dokumenty spedycyjne. Modelowe warunki spedycyjne FIATA. Transakcje w handlu 
zagranicznym, bezpośrednia i pośrednia forma prowadzenia sprzedaŜy usług. Warunki 
dostaw towarów w handlu zagranicznym, formuły handlowe, Incoterms 2000. Warunki 
płatności w handlu zagranicznym, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa. Gestia 
transportowa. Marketing w firmie spedycyjnej, cechy usług spedycyjnych. Wybrane 
zagadnienia spedycji w transporcie morskim, kolejowym, drogowym, wodnym śródlądowym, 
lotniczym. Spedycja ładunków niebezpiecznych. Ubezpieczenia w przewozach ładunków. 
Technologie informatyczne w działalności spedytora. 
Ćwiczenia  
Dokumenty spedycyjne: zlecenie, umowa, warunki płatności. Analiza ofert spedycyjnych. 
Identyfikacja rynku usług spedycyjnych w wybranym obszarze. Opracowanie procesu 
spedycji dla wybranej relacji transportowej.  
Literatura  
[1] Podręcznik spedytora. Praca zbiorowa pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neider, Polska 

Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2003. 
[2] Sikorski P.M., Zembrzycki T.: Spedycja w praktyce. Polskie Wydawnictwo Transportowe, 

Warszawa 2006. 
[3] Transport – Spedycja – Logistyka. Ogólnopolski katalog adresowy. Polskie Wydawnictwo 

Transportowe, Warszawa - wydawnictwo cykliczne roczne. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Adam Tułecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych – (M-8) 

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T323 - Zarządzanie ła ńcuchami dostaw 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchami 
dostaw, struktury łańcuchów dostaw oraz poziomów integrowania. Zdobycie umiejętności w 
zakresie strategii obsługi klientów w łańcuchach dostaw i budowie sieci dostaw. 

Metody dydaktyczne:  wykład prowadzony z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw. Łańcuchy i sieci dostaw. Struktura 
podmiotowa i przedmiotowa. Partnerstwo między ogniwami łańcucha dostaw. 
Synchronizacja strumieni popytu i podaŜy. Poziomy integrowania łańcuchów dostaw, 
integracja według Ch. C. Poiriera, pięciopoziomowy model kompasu. Strategie obsługi 
klientów w łańcuchach dostaw: strategia szybkiej reakcji QR, strategia efektywnej obsługi 
klientów ECR. Współczesne technologie informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw. 
Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw: istota i zakres, analiza tworzenia wartości, pomiar 
sprawności i efektywności. 
  
Literatura   
[1] Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. Agencja Wydawnicza PLACET, 

Warszawa 1996. 
[2] Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003. 
[3] Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004. 
[4] Bendell T., Boulter L.: Benchmarking. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 

Kraków 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Adam Tułecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych – (M-8) 

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

T324 - Projektowanie i badanie efektywno ści systemów 
logistycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z metodyką badania efektywności i 
procesami decyzyjnymi w systemach logistycznych.  

Metody dydaktyczne:  wykład prowadzony z wykorzystaniem środków audiowizualnych, 
samodzielne wykonanie projektu z zakresu oceny efektywności systemów logistycznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów; zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady 
Pojęcia podstawowe: elementy systemu logistycznego, klasyfikacja i charakterystyka 
systemów logistycznych, podział funkcjonalny i według faz przepływu. Cele systemów 
logistycznych. Struktura projektu systemu logistycznego, studium wykonalności. Projekt 
organizacyjno-techniczny. Istota efektywności systemów logistycznych, formuły badania, 
koszty systemów logistycznych. Pomiar efektywności systemów logistycznych, koncepcja 
oceny efektywności, wskaźniki pomiaru efektywności systemu logistycznego i jego 
podsystemu. Badanie efektywności procesu transportowych, kryteria oceny efektywności, 
wybory decyzyjne. Ocena efektywności procesów magazynowania, kryteria badań, wybór 
form obrotu, ocena stanu powierzchni magazynowej, dostępność zapasów w magazynie. 
Projekty   
Budowa systemu logistycznego dla wybranego segmentu rynku. Wskaźniki pomiaru 
efektywności w procesach logistycznych transportowych i magazynowych. Efektywność 
procesu transportowego dla wybranego systemu przewozu ładunków. Efektywność procesu 
magazynowania dla wybranej lokalizacji i segmentu rynkowego. 
Literatura   
[1] Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka 

Logistyka, Poznań 1998. 
[2] Pfohl H. Ch.: Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Biblioteka Logistyka, Poznań 

1998. 
[3] Nowicka-Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Maciej Szkoda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja  
Kod - nazwa 
przedmiotu T325 - Metody optymalizacji i planowania w logistyc e 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń  III 6 W15 + Lk15  3 

Niestacjonarne – I stopie ń  III 6 W9 + Lk9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy Modelowania Procesów 
Transportowych”, „Badania Operacyjne”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami 
optymalizacji i planowania w logistyce.  

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach, aktywne uczestnictwo w laboratoriach, 
samodzielne wykonanie komputerowych prac laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium na podstawie 
sprawozdań. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Optymalizacja – podstawowe pojęcia, klasyfikacja metod i przegląd zastosowań w logistyce. 
Programowanie liniowe i całkowitoliczbowe. Zagadnienie lokalizacji. Zagadnienie 
transportowe i transportowo-produkcyjne. Zaawansowane elementy teorii grafów. Problem 
komiwojaŜera w logistyce. Elementy teorii szeregów czasowych. Modele szeregów 
czasowych i ich zastosowanie w logistyce. Prognozowanie w ujęciu szeregów czasowych. 
Elementy programowania sieciowego. Programowanie dynamiczne. Zastosowanie 
algorytmów genetycznych i ewolucyjnych. Planowanie potrzeb w sieci dostaw i dystrybucji. 
Planowanie kosztów logistyki. Zagadnienie optymalnego przydziału zadań z ograniczeniami. 
Planowanie i optymalizacja harmonogramów zadań. 
Laboratorium komputerowe  
Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych w systemach Matlab (Optimization Toolbox) i 
Mathematica. Wykorzystanie szeregów czasowych z wykorzystaniem programu Statistica. 
Optymalizacja harmonogramów. Przykłady komputerowych systemów logistycznych. 

Literatura  
[1] Filipowicz B.: Badania operacyjne. Wyd. Komunikacji i Łączności. Wyd. Poldex, Kraków 

1997. 
[2] Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji. WNT, Warszawa 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Kisielewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T326 - Eksploatacja w systemach logistycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W 15 + 15L 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W 9 + 9L 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy eksploatacji maszyn”, 
„Niezawodność systemów”, „Logistyka”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Poznanie metod zarządzania eksploatacją środków transportu 
i systemów transportowych w logistyce. Zdobycie wiedzy z dziedziny procesów 
technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, normatywno-prawnych, badań 
symulacyjnych efektywności eksploatacji i analizy niezawodności obiektów technicznych 
wykorzystywanych w eksploatacji systemów logistycznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Wykorzystanie uczelnianej platformy e-
Learningowej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uczestnictwo w zajęciach; poprawne wykonanie i 
zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Operator logistyczny a eksploatacja środków transportu. Znaczenie i perspektywy wzrostu 
efektywności eksploatacji środków transportu dla potrzeb logistyki. Europejskie sieci 
logistyczne eksploatacji transportu. Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego w centrach 
logistycznych, badania i warunki techniczne Urzędu Dozoru Technicznego. Wspomaganie 
decyzji – metoda wartości. Zintegrowane systemy eksploatacji transportu. Systemy 
eksploatacji transportu w aglomeracjach miejskich. Badania symulacyjne i optymalizacja 
efektywności eksploatacji i niezawodności środków i systemów transportu w łańcuchach 
logistycznych. Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu węzłami i sieciami logistycznymi 
w eksploatacji systemów transportowych.  
Laboratoria  
Logistyczne wspomaganie decyzji w węzłach i sieciach logistycznych eksploatacji środków 
transportu. Zarządzanie gospodarką transportową w centrach logistycznych z 
wykorzystaniem systemów informatycznych i informacyjnych (np. Roadrelay-Dynafleet) 
zwiększających efektywność ekonomiczną procesu eksploatacji środków transportu. System 
monitorowania i utrzymania floty.  
Literatura   
[1] Łupicka A.: Sieci Logistyczne. Teorie, modele, badania. Wyd. Akad. Ekon. Poznań 2006. 
[2] Hebda M.: Eksploatacja samochodów. Wyd. ITE Radom 2005. 
[3] Niziński S.: Logistyka w systemach działania. Wyd. ITE Radom 1998. 
[4] Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. Wyd. Pol.    
     Krakowskiej. Kraków 2004 
[5] Oprzędkiewicz J.: Wspomaganie komputerowe w niezawodności maszyn, WNT, 

Warszawa 1993 



Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Grzegorz Zając 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M8) 

 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T327 - Wspomaganie komputerowe w logistyce 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 Lk9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Bazy danych” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Nabycie umiejętności tworzenia komputerowych baz danych 
oraz systemu ich utrzymania i wykorzystania dla potrzeb logistyki. Poznanie architektury i 
obsługi zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP wspomagających procesy 
logistyczne. 

Metody dydaktyczne:  Praktyczne wykonanie bazy danych, interfejsu uŜytkownika i 
procedury przetwarzania danych dotyczących wybranego zakresu logistyki transportu. Udział 
w praktycznych ćwiczeniach laboratoryjnych opracowanych na zintegrowanym systemie 
informatycznym firmy SAP.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Przykłady zastosowania wybranych standardów baz danych w systemach informacyjnych 
logistyki. Projekt bazy danych dla wybranych funkcji wspomagania komputerowego logistyki. 
Konstrukcja interfejsu uŜytkownika wybranej funkcji wspomagania komputerowego logistyki. 
Architektura komputerowych systemów klasy ERP wspomagających zarządzanie w 
przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych. Proces informacyjno-decyzyjny w modułach 
logistycznych na przykładzie systemu SAP R/3. Transakcje oparte na procesach 
zaopatrzenia, sprzedaŜy i dystrybucji. Harmonogramowanie wysyłki i transportu. Rozliczanie 
i kalkulacja usług transportowo-logistycznych. Tworzenie indeksów pozycji magazynowych, 
kodowanie operacji technologicznych, tworzenie struktury produktowej, definiowanie danych 
podstawowych w systemie ERP.  
 

Literatura   
[1] T. Connolly, C.Begg: Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, 

implementacji i zarzadzania, tom I i II.  Wydawnictwo RM 2004. 
[2] M. Cantu: Delphi 7 - praktyka programowania, tom I i II . Wydawnictwo Mikom 2003. 
[3] J. Mazzullo, P. Wheatley: SAP R/3. Podręcznik uŜytkownika, Helion 2006. 
[4] W. Kale: SAP R/3. Przewodnik dla menadŜerów, Helion 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Sowa 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych – (M-8) 

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T328 - Marketing i jako ść usług logistycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + S9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności w zakresie wyszukiwania i oceny szans 
rynkowych oraz zarządzania jakością w sektorze usług TSL 

Metody dydaktyczne:  samodzielne opracowanie prezentacji oraz referowanie zadanego 
tematu w ramach zajęć seminaryjnych 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium; zdanie egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Geneza marketingu, istota koncepcji marketingowej, definicja marketingu, kryteria 
róŜnicowania i odpowiadające im formy marketingu. Ogólne zasady marketingu. Konsument 
(klient) jako podmiot marketingu. Marketing mix w odniesieniu do usług. Rynek usług 
logistycznych – segmentacja rynku. Marketing strategiczny; analiza SWOT w odniesieniu do 
sektora TSL, marketing operacyjny. Badania marketingowe, ich rola w procesach 
decyzyjnych i prognozowaniu. Nowoczesna koncepcja jakości. Jakość techniczna i 
funkcjonalna usług logistycznych. Europejska integracja techniczna. Harmonizacja prawa w 
ramach jednolitego rynku europejskiego (zasady nowego podejścia). Polski system oceny 
zgodności i certyfikacji. System zarządzania jakością wg norm serii ISO 9000:2000. 
Kompleksowe zarządzanie jakością. Zintegrowany system zarządzania. 
Seminaria  
Studium przypadku z zakresu marketingowego kształtowania usług TSL i zarządzania 
jakością oraz wybranych procesów realizowanych przez przedsiębiorstwa transportowe. 

Literatura   
 [1] Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O.: Zarządzanie marketingowe na rynku usług 
transportowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005. 
[2] Alkorn J.: Podstawy marketingu. Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2006. 
[3] Rudawska I., Soboń M.: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach. 

Wyd. Difin , Warszawa 2009. 
[4] Kotler P.: Marketing. Wyd. Rebis, Poznań 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Małgorzata Sorochtej 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 
 
 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Logistyka i Spedycja 
Kod - nazwa 
przedmiotu T329 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest wskazanie jak naleŜy postępować przy 
wykonaniu pracy dyplomowej na poszczególnych etapach jej realizacji. Celem przedmiotu 
zdobycie umiejętności wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami, tak aby 
spełniała wymagania stawiane pracom inŜynierskim.  

Metody dydaktyczne:  seminarium jest prowadzone z uzupełniającymi elementami wykładu 
dotyczącego prezentowanych przez studentów tematów swoich prac.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przedstawienie planów pracy i ich realizacji, 
obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusji oraz przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Omówienie procedury związanej z realizacją pracy od wyboru tematu do zakończenia pracy. 
Zasady formułowania celu i zakresu pracy. Opracowanie planu pracy. Zbieranie literatury do 
tematu pracy. Omówienie zasad i sposobu wykorzystywania źródeł oraz sposób cytowania 
literatury. Zasady dotyczące pisania pracy – podział na rozdziały i podrozdziały, 
formatowanie i inne. Podsumowanie pracy. Spis literatury. Załączniki. Końcowe sprawdzenie 
pracy. Czynności formalne związane z zakończeniem pracy. Przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. Prezentacja przez studentów planów i fragmentów pracy. Dyskusja nad 
prezentowanymi pracami.   
 
Literatura     
[1] Jedynak M., Sowa A.: Wskazówki  dotyczące zasad formatowania tekstu prac 

dyplomowych i przejściowych wykonywanych w Instytucie Pojazdów Szynowych 
Wydziału  Mechanicznego Politechniki krakowskiej. Strona internetowa 
http://m8.mech.pk.edu.pl/src/dokumenty.html 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik specjalności  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 
 


