Wydarzenia

się aż 77% Włochów, dla których była to odpowiedź pierwszego wyboru. W Wielkiej Brytanii polityka ta uzyskała najniższy priorytet, otrzymując jedynie 37% głosów kadry kierowniczej. Wzrost inwestycji w transporcie publicznym otrzymał
poparcie jedynie około jednej czwartej (26%) europejskich
menedżerów. Wśród innych opcji znalazły się poprawa infrastruktury transportu drogowego oraz ograniczenie dostępu
pojazdów do centrów miast. Propozycje te rekomendowane
były odpowiednio tylko przez 16% i 12% respondentów.
Wyższa Szkoła Logistyki po raz kolejny organizuje studia podyplomowe. Na przełomie września i października br.
rozpoczną się trzy kolejne edycje. Słuchacze będą kształcić
się z zakresu trzech specjalności:
1) Logistyka (początek 21.10)
2) Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem
dostaw – manager logistyki (początek 30.09)
3) Manager bezpieczeństwa pracy (początek 28.10).
Studia obejmują 12 zjazdów i kończą się w czerwcu 2007 r.
Więcej informacji na stronach: www.wsl.com.pl/podyplomowe.php
W roku akademickim 2006/2007, z inicjatywy Katedry
Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, rusza VI edycja studiów podyplomowych
SYSTEMY LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW. Studia dają słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania
logistycznego na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w przedsiębiorstwie. Program studiów obejmuje wieloaspektowe problemy z zakresu: zarządzania logistycznego: logistykę
produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia; jego znaczenie i miejsce
logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa; stosowanie komputerowych systemów w logistyce; odniesienie do nowoczesnych koncepcji zarządzania: Time Based Management, Lean
Management, Total Quality Management. Program zawiera
także zagadnienia dotyczące systemów makrologistycznych,
analizę czynników makrootoczenia (aspekty prawne, systemy
celne) i ich wpływ na zarządzanie logistyczne. Więcej informacji
o Studium na stronie http://katzmtest.ae.krakow.pl/index_pl.html

Pierwszy w kraju polsko - niemiecki dyplom, nadający tytuł licencjata oraz inżyniera w zakresie logistyki, otrzymała 11 lipca br. w Poznaniu, w siedzibie Wyższej
Szkoły Logistyki (WSL) Katarzyna Brzostowska. Było to możliwe dzięki zawartemu
w styczniu 2004 r. porozumieniu pomiędzy WSL, a niemiecką Technische Fachhochschule Wildau (TFH) w sprawie wymiany studentów. Praca Katarzyny Brzostowskiej
pt. „Logistyczne aspekty funkcjonowania portu lotniczego Berlin – Schoenefeld na
przykladzie linii lotniczej easyJet” została oceniona celująco zarówno przez polskiego, jak i niemieckiego promotora. Komentując to Dziekan WSL, doc. dr Zbyszko
Pawlak stwierdził m.in.: „To duże święto na naszej uczelni. Cieszymy się wspólnie
z dyplomantką i życzymy jej dalszych sukcesów. Będzie nam bardzo miło, jeśli zdecyduje się kontynuować naukę w murach naszej uczelni, ale wybór należy do niej.
Wiem ze wstępnych jej deklaracji, że zostanie u nas i to mnie bardzo cieszy”.

Po obronie pracy (od lewej): prof. Bernd Hentschel (TFH), inż. Katarzyna Brzostowska
(absolwentka WSL i TFH), prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski (Rektor WSL), doc. dr
Zbyszko Pawlak (Dziekan WSL).
(Fot. Artur Olejniczak)

Magazynowanie towarów niebezpiecznych,
przemysłowych i spożywczych
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Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
Na rynku wydawniczym odczuwa się brak
pozycji na temat funkcjonowania gospodarki
magazynowej w zakresie warunków magazynowania, przechowywania, pakowania i transportu towarów przemysłowych, spożywczych
oraz substancji i materiałów niebezpiecznych.
W książce przedstawiono wymagania dotyczące magazynów i procesów magazynowych,
wynikające z warunków przechowywania
towarów, a także omówiono wpływ pakowania, magazynowania oraz transportu na ich
jakość. Obszerne opracowanie przygotowane
przez zespół autorów reprezentujących
Instytut Logistyki i Magazynowania, Wyższą
Szkołę Logistyki i Akademię Ekonomiczną
w Poznaniu, składa się z trzech części.
W części 1 przedstawiono wymagania dotyczące obiektów magazynowych i technologicznych procesów magazynowych, a także scharakteryzowano warunki przechowywania, uwzględ-

niając cechy fizykochemiczne i biologiczne
wyrobów opisanych w dalszych częściach książki. W części 2 omówiono warunki magazynowania, rodzaje stosowanych opakowań oraz zasady
ich znakowania dla większości substancji, preparatów i materiałów niebezpiecznych. Część ta
zawiera bogate źródła informacji w postaci
aktów prawnych, norm i kart charakterystyki.
Część 3 jest poświęcona omówieniu warunków
przechowywania, pakowania i transportu podstawowych 14 branż wyrobów przemysłowych,
m.in. hutniczych, budowlanych, papierniczych,
szklarskich, tworzyw sztucznych, nawozów
sztucznych, tekstylnych, skórzanych, kosmetycznych i artykułów gospodarstwa domowego.
Przedstawiono w niej także warunki przechowywania artykułów spożywczych.
Książka jest przeznaczona dla osób zarządzających gospodarką magazynową i łańcuchami dostaw oraz dla pracowników maga-

zynów surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych, magazynów hurtowych i handlowych. Sięgnąć po nią powinni również studenci kierunku towaroznawstwa i uczestnicy różnego rodzaju kursów.
Więcej informacji o książce
i sposobie jej nabycia w serwisie
www.bibliotekalogistyka.pl
Tomasz Janiak
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