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Od tradycji do nowoczesnoÊci - model edukacji w logistyce
OkreÊlenie logistyk to w dalszym ciàgu bardzo pojemny termin, podobnie
jak sama logistyka. Podejmujàc si´ naszkicowania, chocia˝ w zarysie, obrazu
sytuacji logistyki – zarówno pod
wzgl´dem samej edukacji logistycznej,
jak i przygotowania kadr na potrzeby
praktyki gospodarczej – ju˝ na poczàtku nale˝y zaznaczyç, i˝ nie jest to zadanie wcale ∏atwe. JednoczeÊnie nale˝y
zdaç sobie spraw´ z faktu, ˝e prezentowane podejÊcie mo˝e przyczyniç si´
do zainicjowania dyskusji w Êrodowisku. Chocia˝ akurat to nie powinno byç
traktowane jako zarzut. Nic tak bowiem nie przyczynia si´ twórczej dyskusji, jak odmiennoÊç g∏oszonych
w niej poglàdów. Tak jednak czy inaczej, obraz ten nie jest ani nazbyt idylliczny, ani te˝ rysujàcy si´ w zbyt ponurych kolorach.
JeÊli chcemy uwa˝nie zg∏´biç istot´
definicji logistyki, by na jej podstawie
okreÊliç idealnà sylwetk´ zawodu logistyk, to ju˝ napotykamy na pierwszà
powa˝nà barier´. Której z nich daç
pierwszeƒstwo? Która z nich najlepiej
oddaje istot´ zagadnienia? Jednoznacznej odpowiedzi w tym wzgl´dzie
z pewnoÊcià nie uda si´ uzyskaç. I nie
ma w tym nic dziwnego, poniewa˝ ju˝
w 1968 roku amerykaƒski uczony Harald Koontz u˝y∏ terminu „d˝ungla teorii zarzàdzania”. Wskaza∏ on tym samym na podstawowy problem, jakim
jest swoisty „gàszcz” definicyjny, wynikajàcy z wieloÊci funkcjonujàcych koncepcji, metod, technik, narz´dzi, które
cz´sto z tego powodu, ˝e nie majà wyraênie sprecyzowanego unikatowego
obszaru dzia∏ania, wzajemnie nak∏adajà si´ na siebie. I choç nieraz podnosi
si´ argument swoistej ich „uniwersalnoÊci”, to chyba jednak cz´Êciej mamy
do czynienia ze zjawiskiem „deja vu”.
Jednym s∏owem, odnosimy wra˝enie,
˝e w za∏o˝eniu „nowa” koncepcja tak
naprawd´ jest w swojej istocie kolejnà
ods∏onà, tyle tylko ˝e w coraz atrakcyjniejszej naukowej oprawie. Dlaczego
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jednak tak wa˝ne sà te rozwa˝ania ju˝
na wst´pie? Poniewa˝ w dyscyplinie logistyka nie wykszta∏ci∏y si´ jeszcze aksjomaty okreÊlonego rodzaju. A zatem
logistyka jest w dalszym ciàgu bardzo
wdzi´cznym tematem do wszechstronnej dyskusji naukowej. Nie mniej jednak, przyjmujàc chocia˝by definicj´ logistyki wed∏ug Stowarzyszenia In˝ynierów Logistyki (Society of Logistics Engineers – SOLE), oznacza ona wspomagajàce zarzàdzanie dzia∏ania planistyczne, kontrolne i regulacyjne, które
podczas wszystkich faz u˝ytkowania
produktu zapewniajà wydajne wykorzystanie zasobów i adekwatnà skutecznoÊç elementów logistycznych
oraz efektywne sterowanie zu˝yciem
zasobów dzi´ki ingerowaniu we w∏aÊciwym czasie w system. To tylko tyle
i a˝ tyle! Opierajàc si´ bowiem na przeci´tnym obrazie wspó∏czesnego logistyka w Polsce, to o ile jeszcze doÊç dobrze radzà sobie oni w sytuacjach powtarzalnych, to w sytuacjach kryzysowych, gdy procesy logistyczne przestajà byç powtarzalne, zaczynajà cz´sto
pope∏niaç fundamentalne b∏´dy. Znamienna jest tu wypowiedê jednego
z internautów: „/../ od 4 lat pracuj´ na
stanowisku logistyk w dziale zaopatrzenia i logistyki. Logistyk codziennie
stoi pod presjà zaspokojenia klienta
z produkcji, klienta – odbiorcy produktu finalnego, no i oczywiÊcie w∏aÊciciela firmy – minimum zapasów, elastycznoÊç dostaw itd. Obok planowanych
i powtarzalnych zadaƒ, co dzieƒ pojawia si´ element nieprzewidziany, który
cz´sto przyprawia o bicie serca i stres.
Liczy si´ zaspokojenie potrzeb klienta
choçby trzeba by∏o stanàç na g∏owie/…/”. (www.logistykafirm.net).
Pojawia si´ zatem klasyczny dylemat
na styku: nauka vs. praktyka. W Polsce
jest kilka wiodàcych oÊrodków akademickich, kszta∏càcych mened˝erów dla
bran˝y TSL. Ale przecie˝ nie tylko dla
niej. Specjalistów w tej dyscyplinie poszukujà tak˝e przedsi´biorstwa pro-

dukcyjne i handlowe. Spektrum zatem
wymaganej wiedzy i umiej´tnoÊci jest
bardzo obszerne. Taka jednak szeroka
wizja logistyki musi skutkowaç w najbli˝szej przysz∏oÊci dog∏´bnymi zmianami w profilu kszta∏cenia na specjalnoÊciach i kierunkach logistycznych.
Logistyka bowiem z samej swojej natury jest bardziej umiej´tnoÊcià, swoistego rodzaju bieg∏oÊcià w budowaniu
miksu kosztowo-serwisowego w obs∏udze klienta, ni˝ technologià sprawnego przemieszczania rzeczy w czasie
i przestrzeni. Wobec tego, opiera si´
ona na interdyscyplinarnej wiedzy, zarówno ekonomicznej, zarzàdczej,
prawniczej, informatycznej, jak i in˝ynierskiej. Tak naprawd´ chodzi o kreowanie wartoÊci dodanej dla klienta,
po kosztach które powinny byç akceptowane przez samo przedsi´biorstwo,
a nie – jak to niestety cz´sto jest podnoszone – przez klienta. Bowiem jego
kryterium wyboru oparte jest w znacznej mierze na cenie, która przecie˝
mo˝e, ale wcale nie musi, byç pochodnà poniesionych w rzeczywistoÊci
kosztów. Logistyka nie jest raczej dyscyplinà efektownà, ale bez wàtpienia
efektywnà ju˝ tak. Bo tak naprawd´ interesuje nas to, za ile dostarczymy do
klienta jednà z∏otówk´ sprzeda˝y netto. Tylko tyle i a˝ tyle. Oznacza to, ˝e
nale˝y bardzo pragmatycznie podchodziç do jakiegokolwiek ruchu dobra fizycznego, zarówno w czasie, jak
i w przestrzeni.
Pewnego „sprowadzenia dyskusji na
ziemi´” doznajemy jednak, gdy okazuje si´, ˝e tak naprawd´ w ramach rozszerzania zakresu tematycznego logistyki, jako zawodu zaczynamy kszta∏ciç
specjalist´ ds. zarzàdzania ∏aƒcuchem
dostaw. A przecie˝ nie ma w tym nic
dziwnego, bo przecie˝ idziemy w stron´ sieciowego spojrzenia na powiàzania i procesy logistyczne. No tak, ale
powstaje kolejny dylemat. Kogo tak naprawd´ szkolimy w takim procesie
edukacyjnym? Czy jeszcze mened˝era
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logistyki, czy ju˝ mened˝era ∏aƒcucha
dostaw? Przecie˝ w odpowiedzi na to
pytanie musimy uwzgl´dniç rozszerzajàce znaczenie tych dwóch poj´ç! Takie
spojrzenie zosta∏o zaprezentowane na
rysunku 1.
Wobec wymogu trójstopniowego
kszta∏cenia, zgodnego z systemem boloƒskim, pojawiajà si´ kolejne pytania.
Jakie zagro˝enie dla programu studiów
pierwszego i drugiego stopnia stwarzajà programy nauczania dla szkó∏
Êrednich w zawodach „technik logistyk”, czy „technik spedytor”? Zaczynajà si´ bowiem pojawiaç w Êrodowiskach akademickich coraz cz´Êciej obawy, ˝e tak dobrze wykszta∏ceni m∏odzi
ludzie na poziomie Êrednim (a to mi´dzy innymi dzi´ki bardzo wartoÊcio-
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Rys. 1. Koncepcja trójstopniowej „rozszerzajàcej si´” edukacji logistycznej.
èród∏o: opracowanie w∏asne.
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racyjnej bieg∏oÊci w pos∏ugiwaniu si´
podstawowymi dokumentami stosowanymi w gospodarce magazynowej,
transporcie i spedycji.

Studia licencjackie

Rys. 2. Model edukacji logistycznej. èród∏o: opracowanie w∏asne.

wym podr´cznikom przygotowanym
przede wszystkim przez Instytut Logistyki i Magazynowania), nie b´dà mieli
tak naprawd´ co robiç na pierwszym
stopniu studiów wy˝szych. Nie by∏oby
to samo w sobie groêne gdyby nie fakt,
˝e wraz z nimi na tym samym poziomie
rozpoczynajà nauk´ absolwenci szkól
o innych profilach. Podobnie rzecz ma
si´ na drugim stopniu kszta∏cenia wy˝szego, gdy o tytu∏ zawodowy magistra
na kierunku logistyka lub w specjalnoÊci logistyka zaczynajà si´ ubiegaç absolwenci ró˝nych kierunków i specjalnoÊci licencjackich (w tym kierunków
in˝ynierskich). Jakie jest wyjÊcie z tej
sytuacji, która na pierwszy rzut oka
wydaje si´ bez wyjÊcia? Przecie˝ nie
mo˝na wprowadziç restrykcji w dost´pie do studiów logistycznych! By∏oby
to przecie˝ niezgodne z ideà systemu
boloƒskiego. A z drugiej strony nurtuje
pytanie, jakie quantum wiedzy nale˝y
i mo˝na przekazaç, w sytuacji ra˝àcej
dysproporcji poziomów wiedzy studentów pochodzàcych z ró˝nych
oÊrodków kszta∏cenia.
Wi´c mo˝e od razu powinniÊmy
przyjàç, ˝e w systemie kszta∏cenia logistyka (nadajàc temu okreÊleniu mo˝liwie najszerszy wymiar), rozpoczynamy
edukacj´ od poziomu Êredniego (technik logistyk lub technik spedytor),
przez pierwszy i drugi stopieƒ studiów
wy˝szych, koƒczàc na trzecim stopniu studiach doktoranckich? Z ca∏ym prze-
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konaniem nale˝y wi´c stwierdziç, ˝e to
programy kszta∏cenia, w ich wzajemnym skorelowaniu powinny rozwiàzaç
t´ sytuacj´. Dlatego mo˝na zaproponowaç model edukacji logistycznej, który
zostaje przedstawiony na rysunku 2.
Wymaga on jednak wprowadzenia
standardów kszta∏cenia i walidowania
programów.

Technik logistyk
(poziom operacyjny)

Jak twierdzi inny internauta: /.../ Pakowanie towaru, uk∏adanie na pó∏kach,
wysy∏ka, kierowanie wózkiem wid∏owym czy "tir-em" itp. to ma∏y procent
tego, czym zajmuje si´ logistyka. Planowanie zapasów czy optymalizacja procesów logistycznych - to zaawansowana matematyka plus d∏ugoletnia praktyka. Logistyk z prawdziwego zdarzenia
powinien mieç oko∏o 10 lat doÊwiadczenia /…/ (www.inetia.pl); czyli naturalnym jest kontynuowanie edukacji na
poziomie wykszta∏cenia wy˝szego.
Zw∏aszcza, ˝e proces logistyczny, który
zachodzi w systemie logistycznym
przedsi´biorstwa ma byç przede
wszystkim efektywny i skuteczny,
a umiej´tnoÊç jego pomiaru jest kluczowym wyzwaniem dla tego poziomu
edukacji. Jednak nie tylko optymalizacja dostaw produkcyjnych i/lub dystrybucyjnych (przede wszystkim z punktu
widzenia usprawnienia ich przep∏ywu
i obni˝enia ich kosztów) powinna byç
g∏ównym obszarem edukacji logistycznej, ale troska o dostarczenie klientowi
u˝ytecznej dla niego wartoÊci (value
chain). Z tym tylko, ˝e ka˝dy logistyk
z tytu∏em licencjata musi zrozumieç
podstawowy fakt, i˝ tak naprawd´ to
klient kieruje poda˝à, a co za tym idzie
celami, dla których tworzony jest ka˝dy
system logistyczny przedsi´biorstwa.
Stàd wskazane jest spojrzenie na prawid∏owoÊç zarzàdzania relacjami z dostawcami i klientami oraz zarzàdzanie
kategorià produktów w ramach ∏aƒcuchów dostaw. Trzeba te˝ zwróciç uwag´ na fakt, i˝ nawet przy pe∏nym outsourcingu us∏ug logistycznych, w firmie
i tak powinien byç zatrudniony logistyk
dla monitorowania i koordynowania realizowanych dzia∏aƒ logistycznych.
Stàd wa˝ne jest zorientowanie na rol´
strategii logistycznych w sieci logistycznej oraz innowacyjnoÊç dzia∏ania.

Szko∏y na poziomie Êrednim powinny
dostarczaç rynkowi przede wszystkim
wykwalifikowanych pracowników do
bezpoÊredniego wykonywania zadaƒ
logistycznych w ich podziale funkcjonalnym. Dlatego w oparciu o szczegó∏owe rozpoznanie struktury funkcjonalnej systemu logistycznego przedsi´biorstwa, powinny kszta∏ciç w okreÊlonych kwalifikacjach zawodowych na
stanowiska operacyjne, takie jak przyk∏adowo: dystrybutor, spedytor, magazynier, specjalista ds. obs∏ugi klienta. Te
podstawowe umiej´tnoÊci to dobra
znajomoÊç technologii logistycznych
w obszarze ró˝nych ga∏´zi transportu
i magazynowania, podstawowe kon- Studia magisterskie
cepcje zarzàdzania zapasami. Od absolCoraz cz´Êciej jednak oczekuje si´,
wentów – przysz∏ych pracowników –
wymaga si´ bez wàtpienia: rzetelnoÊci, by nowoczesny logistyk wp∏ywa∏ poodpowiedzialnoÊci,
podstawowych przez procesy, których jest w∏aÊcicieumiej´tnoÊci organizacyjnych oraz ope- lem, na wzrost wartoÊci firmy poprzez
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zwi´kszenie wartoÊci dodanej dla klienta. Jednak by móc skutecznie zarzàdzaç procesem logistycznym wymagana jest jego
parametryzacja i praktyczna zdolnoÊç do pomiaru wykonania.
A to bez wàtpienia wymaga wsparcia informatycznego i stosowania w∏aÊciwych narz´dzi i technik zarzàdzania. Tak cz´sto
podnoszona optymalizacja ∏aƒcucha wartoÊci musi bazowaç
na jego innowacyjnym podejÊciu do zarzàdzania ∏aƒcuchem
dostaw. Dlatego nie powinno dziwiç odczuwalne dà˝enie do
zmiany priorytetów w kszta∏ceniu logistycznym na drugim
stopniu. JeÊli bowiem przyjmie si´ stwierdzenie, ˝e edukacja
to tak naprawd´ proces rozwoju umys∏owego i wiedzy cz∏owieka, zarówno w szkole jak i poza nià, to zupe∏nie naturalnym wydaje si´ poszukiwanie tego unikatowego punktu równowagi dla zbalansowania teorii wyst´pujàcej w programach
studiów, a praktycznymi wymaganiami rynku – zw∏aszcza psychologii biznesu, umiej´tnoÊci negocjacyjnych itd. Na tym poziomie, tak naprawd´, powinna ujawniç si´ interdyscyplinarna
formu∏a kompleksowego rozumienia logistyki.
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Studia doktoranckie
Pomimo faktu, ˝e obszar ten nie b´dzie poddawany g∏´bszej
analizie, to i tu pojawia si´ problem, czy w przysz∏oÊci ma to
byç stopieƒ doktora naukowy, czy w Êwietle ministerialnych
zamierzeƒ – stopieƒ doktora zawodowego. Nie rozstrzygajàc
tych kwestii, a pozostajàc na gruncie obecnego stanu rzeczy,
nale˝y stwierdziç, i˝ zadaniem doktoranta jest przede wszystkim postawienie pewnego problemu naukowego, dotyczàcego
na przyk∏ad wykorzystania koncepcji logistyki w jakimÊ obszarze, opracowanie modelu systemu logistycznego, wskazanie
determinant optymalizacji rozwoju przedsi´biorstw poprzez
racjonalne sterowanie procesami logistycznej obs∏ugi klienta
lub te˝ zbadanie i oszacowanie na przyk∏ad rozbie˝noÊci pomi´dzy ofertà us∏ugodawców logistycznych, a klientem. Wa˝ne, by oprócz wartoÊci naukowej rozprawa naukowa mia∏a
równie˝ aplikacyjny charakter.

Studia podyplomowe/MBA
JeÊli jednak zwrócimy uwag´ na poziom edukacji studiów
podyplomowych lub MBA, to musimy te˝ wskazaç na nowà jakoÊç wymagaƒ, które pojawiajà si´ wobec mened˝era logistyki. Ba, nawet w∏aÊciwiej by∏oby mówiç – mened˝era sieci dostaw. Globalizacja gospodarki powoduje bowiem koniecznoÊç
wykonywania operacji logistycznych w globalnych sieciach, co
z kolei implikuje wymóg rozwijania umiej´tnoÊci pracy w zespole mi´dzynarodowym. Tak wi´c, interkulturowoÊç, znajomoÊç j´zyków obcych, wiedza w zakresie obowiàzujàcych regulacji wewnàtrzkrajowych, umiej´tnoÊç szacowania ryzyka
w kontekÊcie tworzenia ∏aƒcucha wartoÊci, staje si´ wyzwaniem i cz´stym powodem podejmowania tej formy kszta∏cenia. Coraz cz´Êciej bowiem w ramach na przyk∏ad tworzonych
Grup Kapita∏owych, logistycy stajà si´ odpowiedzialni za opracowanie i skuteczne wprowadzenie strategii logistycznej dla
wszystkich rynków i linii biznesowych. Logistyka zaczyna byç
bowiem postrzegana przez najwy˝sze kierownictwo jako efektywne narz´dzie, które wspiera sprzeda˝ (ze zwróceniem uwagi na wzrost rentownoÊci), ale poprzez innowacyjne rozwiàzania w sferze obs∏ugi dostaw przyczynia si´ do wzrostu konkurencyjnoÊci firmy. Jednym s∏owem, zaczyna si´ coraz cz´Êciej
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dostrzegaç, ˝e tworzy potencja∏ finansowo - ekonomiczny przedsi´biorstwa,
a nie tylko generuje koszty. Takie spojrzenie dotyczy ju˝ nie tylko us∏ugodawców logistycznych (segment TSL), ale
tak˝e przedsi´biorstw przemys∏owych
i handlowych. Tym samym okazuje si´,
˝e wobec takich struktur problemem
jest nie tylko sprawny przep∏yw, lecz
tak˝e i zapewnienie integralnoÊci ca∏ego systemu logistycznego w wymiarze
globalnym. Chodzi tutaj przede wszystkim o przywództwo sieciowe, umiej´tnoÊç zarzàdzania ryzykiem, stosowanie
zaawansowanego rachunku kosztów.
Jednym s∏owem – przygotowanie do
optymalizacji organizacyjno - funkcjonalnej konfiguracji ca∏ego ∏aƒcucha dostaw staje si´ wyzwaniem dla tej formy
kszta∏cenia.

Co dla praktyki
Z tych mega trendów w kszta∏ceniu
i wymaganiach rynku pracy muszà zdaç
sobie spraw´ zarówno przedsi´biorstwa, szko∏y Êrednie i wy˝sze, agencje
doradztwa personalnego, firmy szkoleniowe, agencje pracy czasowej itd.
I tak ju˝ zaczyna si´ dziaç. Chocia˝by
firmy reprezentujàce bran˝´ TSL oferujà studentom i absolwentom takie programy, jak na przyk∏ad: Wincanton Polska – konkurs „Kuênia Talentów Wincanton”, Grupa Fiege - program praktyk „International Trainee Programme,
Schenker – program praktyk letnich
i Program Sta˝owy, ProLogis – konkurs
„ProLogis najlepszym” i wreszcie
GEFCO Polska – program sta˝owy
„Akademia GEFCO”.
W nowoczesnym podejÊciu do
kszta∏cenia na potrzeby logistyki powinien zatem nastàpiç znaczàcy prze∏om. Stawiamy bowiem i oczekujemy
od osoby odpowiedzialnej za procesy
logistyczne pe∏nej odpowiedzi na 8
„z∏otych” pytaƒ. Zw∏aszcza, by potrafi∏a ona wyt∏umaczyç pracownikom,

„jak” powinni wykonywaç danà prac´;
poinformuje ich równie˝ „dlaczego”
majà t´ prac´ wykonywaç i to „w taki,
a nie inny sposób”. Wymaga to jednak
od nowoczesnego logistyka ciàg∏ego
uczenia si´, by móg∏ odpowiedzieç na
kolejne pytania, które prawdopodobnie wczeÊniej czy póêniej równie˝ si´
pojawià w jego praktyce zawodowej:
• „co” nowego robi si´ w logistyce –
wskazany jest zatem ciàg∏y monitoring literatury fachowej
• „jak” to si´ robi – aplikacja rozwiàzaƒ do warunków panujàcych
w przedsi´biorstwie
• „dlaczego” to si´ robi – wymaga znalezienia zwiàzków przyczynowo skutkowych wewnàtrz przedsi´biorstwa i w otoczeniu (podejÊcie systemowe)
• „kiedy” nale˝y to robiç – czasowe
wkomponowywanie zmian do rytmu
przebiegu procesów w przedsi´biorstwie
• „jakim kosztem” b´dà dokonywane
zmiany – co wymaga ∏àcznego rozpatrywania strony kosztowej ze stronà
przychodowà.
Skàd zatem mogà czerpaç wiedz´ logistycy? Przede wszystkim z publikacji
naukowych, których jest coraz wi´cej
na rynku literatury fachowej. Ma ona
jednak przede wszystkim charakter naukowy. Drugim wa˝nym obszarem jest
literatura fachowa. Mamy na rynku prasy krajowej tak dobrze znane tytu∏y,
jak: „Logistyka”, „Eurologistics”, „Logistyka a JakoÊç”, „Nowoczesny Magazyn”, „Transport Spedycja Logistyka”,
jak i nowe tytu∏y: „TopLogistyk” i „Dystrybucja i Magazynowanie”. Stanowià
one w swojej istocie swoisty przeglàd
sytuacji na rynku, ale spe∏niajà ju˝ podwójnà rol´. Pozwalajà na zorientowanie si´ praktykom w trendach oraz,
jednak rzadziej, na przybli˝enie wybranych zagadnieƒ w formie naukowej.
Wi´kszoÊç redakcji staje bowiem na
stanowisku, bioràc pod uwag´ przede

wszystkim rynkowy aspekt, i˝ bardziej
cenne dla nich jest dotarcie do jak najwi´kszej liczby praktyków, ni˝ ograniczonej liczby naukowców.
Mo˝e zatem warto dzisiaj postawiç
pytanie, w którym miejscu powinniÊmy
si´ spotkaç? Dogmat „naukowej nieomylnoÊci” spotyka si´ czasami z zarzutem nieprzydatnoÊci, a dogmat
„praktycznej fachowoÊci” spotyka si´
z zarzutem „nienaukowoÊci". W jakim
zatem kierunku powinniÊmy razem
zmierzaç, skoro w logistyce Êwiat nauki
i Êwiat biznesu jest na siebie w swoisty
sposób „skazany”? Przecie˝, o czym jestem g∏´boko przekonany, tak jak nauka nie ob´dzie si´ bez praktyki, tak
i praktyka bez nauki.

Zakoƒczenie
MyÊl´, ˝e równie˝ w odniesieniu do
produktu, jakim jest sylwetka absolwenta, powinniÊmy zastosowaç podejÊcie „sangen”, tak jak czyni to Honda.
Otó˝ tak naprawd´ mamy trzy konkrety: produkt (absolwent), klient (przedsi´biorstwo) i sytuacja (system logistyczny i procesy w nim zachodzàce).
Tylko synergiczne po∏àczenie przyniesie wartoÊç klientowi, czyli praktyce
biznesu. A sami klienci? Oni nie starajà
si´ dokonaç najlepszego wyboru. Starajà si´ uniknàç tylko z∏ego wyboru!
Dlatego ca∏y system edukacji logistycznej (w rozumieniu poziomu Êredniego,
przez wy˝szy a˝ na poziomie doktoranckim koƒczàc) powinien daç namacalny dowód jakoÊci us∏ugi edukacyjnej. Z tego powodu, bezwzgl´dnie nale˝y dà˝yç w edukacji logistycznej do
urzeczywistnienia zasady, którà mo˝na
okreÊliç jako „T2N”. Oznacza ona przejÊcie od „T” jak Tradycja (TRADE OF, które sprowadza si´ do szukania kompromisów pomi´dzy grupami kosztów) do
„N” jak NowoczesnoÊç (NETWORK –
spojrzenie na synergicznoÊç globalnej
sieci dostaw).

Twoje adresy internetowe

www.e-fakty.pl
najÊwie˝sze informacje, ciekawe czaty
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