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Definicja procesu 

Proces  to ciąg (sekwencja) logicznie uporządkowanych 

czynności, w wyniku których powstaje określony efekt 

(rezultat) działania (produkt, usługa), dla określonego klienta 

(wewnętrznego i/lub zewnętrznego).  

 

 

 

 

Procesy logistyczne dla przykładu to: procesy transpor-

towania, magazynowania, kompletowania, pakowania, itp. 

Efekt  



Czym są projekty? 

Projekt  to jednorazowe, rozciągnięte w czasie 

przedsięwzięcie, które jest czymś nowym – nie było 

wcześniej wykonywane. 

Projekty logistyczne mogą dotyczyć przygotowania zasad 

organizacji  i funkcjonowania  transportu w konkretnym 

przedsiębiorstwie, magazynów, czy centrów logistycznych.  

Projekty, podobnie jak procesy, mają często charakter 

przekrojowy, gdyż toczą się w poprzek wielu funkcji i 

działów przedsiębiorstwa oraz przynoszą efekty dla 

klientów wewnętrznych lub zewnętrznych.  



Co to jest logistyka? 

Logistyka zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływu 

produktów (surowców, materiałów, półfabrykatów, 

wyrobów gotowych i towarów) oraz informacji i środków 

pieniężnych od dostawców do odbiorców.  

Bada w sposób kompleksowy zjawiska i  procesy 

wspomagające działalność przedsiębiorstw, a także  

związane z nimi informacje oraz dostarcza odpowiednie 

metody i narzędzia zarządzania procesami 

logistycznymi.  

 



Profil absolwenta 

Absolwent specjalności  Procesy i projekty logistyczne 

uzyska niezbędną i praktyczną wiedzę w zakresie 

zarządzania procesami oraz  projektami w obszarze 

logistyki.  

Pozwoli  to projektować, organizować i zarządzać 

procesami transportowymi, magazynowymi, ale także 

innymi czynnościami, nie tylko wewnątrz danej 

organizacji (przedsiębiorstwa),  ale także w całych 

łańcuchach logistycznych. 

Umożliwi wykonywanie wielu bardzo atrakcyjnych i 

poszukiwanych obecnie zawodów w szeroko rozumianej 

logistyce. 

 



Co będziesz umiał? 

Studenci tej specjalności nabędą umiejętności w 

zakresie:  

identyfikowania, analizowania, usprawniania,  

projektowania  i organizowania (integrowania) 

procesów i systemów (centrów) logistycznych, a 

także  

zarządzania procesami, łańcuchami i sieciami 

logistycznymi  



Co dostaniesz? 

Wiedzę i umiejętności praktyczne kwalifikujące do pracy 

na menedżerskich i kierowniczych stanowiskach 

wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, instytucji i 

jednostek administracji państwowej,  

przygotowanie do pracy w działach logistyki 

przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i 

usługowych, w różnego typu przedsiębiorstwach 

świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-

transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne 

centra dystrybucji, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i 

dystrybucyjne).  

przygotowanie do pełnienia funkcji doradczych i 

konsultanckich (również w ramach consultingu)  



Czego będziemy Cię uczyć? 
podstaw zarządzania logistyką, 

zarządzania projektami i zarządzania procesami,  

najnowszych koncepcji, metod i technik stosowanych w 
zarządzaniu procesami logistycznymi, łańcuchem i 
sieciami dostaw,  

praktycznych metodyk projektowania i usprawniania 
procesów i kierowania nimi,  

zarządzania procesami innowacyjnymi,  

controllingu procesów i projektów, 

informatycznych narzędzi modelowania procesów i 
projektów biznesowych (metoda ARIS, VISIO, PROJECT), 

logistyki w zintegrowanych systemach zarządzania 
(procedury systemu SAP R/3),  

zastosowania e-biznesu w systemach logistycznych.  



Jakie m.in. przedmioty kierunkowe? 

Procesy wytwórcze i logistyczne 

Logistyka w organizacji  

Metody organizacji i zarządzania 

Metody zarządzania strategicznego   

Zarządzanie zmianami 

Zarządzanie procesami innowacyjnymi  

Zarządzanie projektami 

Zarządzanie jakością  

Zarządzanie wiedzą 

Analiza ekonomiczna  

Controlling  



Jakie przedmioty specjalnościowe ? 

Logistyka w organizacji                                     

Zarządzanie logistyczne w MSP   

Sieci i łańcuchy logistyczne   

Procesy logistyczne w zaopatrzeniu 

Narzędzia "odchudzania" procesów   

Wybrane zagadnienia zarządzania projektami   

Narzędzia menedżera procesów i projektów 

Informatyzacja procesów w organizacji                    

Informatyczne narzędzia modelowania procesów  

Narzędzia mobilnego menedżera                                 

SAP-zintegrowany system informatyczny zarządzania   

   



Jest też Koło naukowe  

Jest możliwość uczestniczenia w  kole naukowym 

Zintegrowanych Systemów Informatycznych SAPer ,  

które funkcjonuje przy Katedrze Zarządzania Procesami 

Gospodarczymi,  

Jest to jedyna tego typu inicjatywa studencka w Polsce. 

W ramach Koła  możesz pogłębić wiedzę z zakresu 

systemu SAP, jednego z najpopularniejszych systemów 

informatycznych w praktyce, rozwiązując m.in. 

praktyczne problemy  logistyczne przedsiębiorstw, pod 

opieką doświadczonych konsultantów.  

Wejdź na stronę http://www.knsaper.pl/, a przekonasz 

się, że warto studiować tą specjalność . 

 

 

http://www.knsaper.pl/


Co jeszcze? 

Jest możliwość uczestniczenia w  seminarium 

dyplomowym, w ramach którego można pogłębić 

uzyskaną wcześniej wiedzę, rozwiązując praktyczne 

problemy przedsiębiorstw pod opieką doświadczonych 

pracowników naukowych i przygotować  pracę 

licencjacką. 

To wszystko zapewnia  bardzo dobre przygotowanie do 

studiów II stopnia (magisterskich) na interesujących 

specjalnościach.  
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Kto to będzie  robił z Wami??? 

Oraz  koleżanki i koledzy z innych katedr  



ANIA  

Projekty 
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Wiesz gdzie 
masz iść ??? 

Dziękujemy za uwagę 

PIPL 

SAP 


