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Know – how w logistyce
Problem tworzenia nowych kierunków
logistycznych na uczelniach wy˝szych
i nakreÊlenia jasnej granicy, szczególnie
dla potencjalnych studentów, które z tych
kierunków sà rzeczywiÊcie sensowne,
a gdzie zaczyna si´ polowanie na kieszenie oraz kuszenie dobrze i modnie brzmiàcymi nazwami studiów, dotyczy nie tylko
naszego kraju.
Moda na logistyk´ i ch´ç identyfikowania si´ z nià, dotyczà chyba ca∏ej Europy. Rynek logistyczny, szczególnie na
wschodzie, prze˝ywa prawdziwy rozkwit. Wed∏ug badaƒ i szacunków niemieckiej firmy prognos, to logistyka pozostanie a˝ do roku 2030 – dzi´ki szybkiemu rozwojowi i innowacji – motorem gospodarki. Proces ten b´dzie stymulowany dodatkowo jeszcze poprzez
produkcj´ On – Demand (na zamówienie), a co za tym idzie – przez wi´kszà
specjalizacj´, rosnàcy asortyment oraz
ró˝norodnoÊç wytwarzanych towarów.
Logistyka wcià˝ jednak powszechnie
kojarzy si´ tylko i wy∏àcznie z transportem. Termin ten sta∏ si´ ju˝ jednak synonimem us∏ug oferowanych od momentu produkcji, a˝ po handel, a nawet
i dalej. Aby ustosunkowaç si´ do tematu edukacji logistycznej nale˝y odpowiedzieç na pytanie, czym jest dziÊ lo-
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gistyka? Uproszczonà definicj´ przedstawia regu∏a “7R” (ang. right product, right quality, right value, right place, right
time, right customer, right price), czyli zapewnienie dost´pnoÊci w∏aÊciwego
produktu, we w∏aÊciwej jakoÊci, we
w∏aÊciwej iloÊci, we w∏aÊciwym miejscu, we w∏aÊciwym czasie, w∏aÊciwemu
klientowi, po w∏aÊciwej cenie).
Logistyka to spoiwo wszystkich wymienionych elementów, w myÊl pospolitej zasady: „klient nasz Pan”. Outsourcing sta∏ si´ dla bran˝y logistycznej wyzwaniem, ale i szansà na zdobycie nowego, dotàd niedost´pnego profilu
klientów.

Innowacje w logistyce
Jak wi´c pozyskaç dla logistyki zaplecze w postaci studentów, którzy b´dà
w stanie odnaleêç si´ w tej trudnej
i wymagajàcej rzeczywistoÊci? W jaki
sposób zapewniç przedsi´biorstwom
operatywne si∏y kierownicze? Zmotywowana i kompetentna kadra to przecie˝ klucz do sukcesu przedsi´biorstwa.
Szczególne znaczenie ma to w rejonach, gdzie logistyka odnotowuje
szczególnie wysoki wzrost i gdzie konkurencja jest tak du˝a, ˝e aby sprostaç

wyzwaniom globalnego rynku niezb´dne sà wcià˝ innowacje. Przyk∏adem takiego miejsca jest Hamburg, obok
Frankfurtu nad Menem, czo∏owy punkt
logistyki Niemiec i Europy. W przeciwieƒstwie do tendencji ogólnoniemieckiej, w Hamburgu zatrudnienie w bran˝y logistycznej nadal roÊnie. W mieÊcie
i obszarze jego metropolii zlokalizowanych jest 5700 przedsi´biorstw logistycznych i transportowych. Do roku
2015 stworzonych ma byç oko∏o 14 000
nowych miejsc pracy w tej bran˝y. Wymaga to inwestycji w wykszta∏cenie
przysz∏ych pracowników. Reakcjà szkó∏
i uczelni w Hamburgu wobec rosnàcego
zapotrzebowania na logistyków by∏o
oczywiÊcie tworzenie tych˝e kierunków. W efekcie miasto oferuje wykszta∏cenie zawodowe – dualne, czyli po∏àczone z praktykà w oko∏o 20 zawodach
zwiàzanych z logistykà, programy dokszta∏cania po zdobyciu zawodu oraz
liczne kierunki studiów na uniwersytetach i szko∏ach wy˝szych. Aby zapewniç
lepszà orientacj´ przysz∏ym uczniom
i studentom, Inicjatywa – Logistyka
Hamburg, b´dàca panelem informacyjnym dla bran˝y logistycznej w Hamburgu i obszarze metropolii, wraz z Izbà
Handlu stworzy∏y portal informacyjny
www.logistik-lernen-hamburg.de. Ponadto Inicjatywa – Logistyka Hamburg
sama oferuje doradztwo, zarówno dla
uczniów, studentów, jak i samych
przedsi´biorstw. Organizowane sà spotkania robocze, wyk∏ady, sympozja
i wsparcie dla innowacji. To w∏aÊnie innowacje sà przysz∏oÊcià logistyki. Innowacje powinny mieç tak˝e swoje miejsce w programach nauczania. Dobrym
przyk∏adem takiego dzia∏ania jest symulacja przedsi´biorstwa logistycznego logistics:challenge, stworzona przez Uni
Hamburg. Symulacja ta, podobna do gry
komputerowej, w najdrobniejszych
szczegó∏ach odzwierciedla rynek logistyczny, zawiera setki przedsi´biorstw,
system motywacji, a nawet uwzgl´dnia
faktor stresu. Grajàcy mo˝e obraç ka˝dà
rol´ w przedsi´biorstwie – od pracownika magazynu, dyspozytora, po preze-
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sa zarzàdu. Dobrà stron´ praktycznà symulacji zapewnia wspó∏praca z firmami
logistycznymi, mi´dzy innymi Lufthansa
Technik Logistik, Geologistics, czy TTS
Global Logistics.

Management

Fragment jednego z pomieszczeƒ HSL (fot. autor).

Symulator urzàdzeƒ wykorzystywanych w transporcie wewn´trznym (fot. autor).

Sterowanie ruchem pociàgów towarowych (fot. autor).
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„Inteligentne zarzàdzanie logistykà
le˝y u podstaw powodzenia w konkurencji z innymi przedsi´biorstwami.
W tym kompleksowym obszarze potrzebne sà osoby zarzàdzajàce, z gruntownym przygotowaniem mened˝erskim, wiedzà logistycznà, b´dàce w stanie zdrowo oceniç kierunek rozwoju
przedsi´biorstwa, zapewniç nowatorskie rozwiàzania” – tak o decydujàcej
dla przysz∏oÊci kadrze mened˝erskiej
mówi Prof. Dr Wolfgang Kersten, Prezydent HSL (Hamburg School of Logistics). HSL rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w roku 2004 i oferuje w campusie
TUHH (Technische Universität Hamburg
Harburg) doskona∏y program dokszta∏cania w logistyce. W ofercie szko∏y sà
studia MBA, jednodniowe fora, seminaria i szko∏a letnia. Angielskoj´zyczny
program studiów skierowany jest do
studentów posiadajàcych ju˝ dyplom licencjata lub magistra (niekoniecznie
z logistyki) i dedykowany docelowo
kszta∏ceniu kadry mened˝erskiej. Obok
dyplomu wymagane jest, minimum jednoroczne, doÊwiadczenie zawodowe
i – co oczywiste – znajomoÊç j´zyka angielskiego. HSL oprócz kszta∏cenia studentów dla Hamburga lub Niemiec
idzie dalej. Celem szko∏y jest wzmocnienie potencja∏u mi´dzynarodowego
i w ten sposób zapewnienie wykwalifikowanej kadry w krajach, z którymi
Hamburg ma szczególnie dobre stosunki gospodarcze. Do tych krajów zalicza
si´ Polska, a pierwszym krokiem w kierunku tak potrzebnej wymiany mi´dzynarodowej ma byç nawiàzanie wspó∏pracy z Poznaƒskà Wy˝szà Szko∏à Logistyki. Tego typu inicjatywy z optymizmem pozwalajà patrzeç w przysz∏oÊç.
Du˝a liczba szkó∏ i uniwersytetów,
oferujàcych kierunki logistyczne, ma
zalet´ – jest nià konkurencja. Jednak
aby dobrze wybraç, trzeba mieç gdzie
zasi´gnàç informacji. Wybór kierunków
studiów nale˝y do ucznia, przysz∏ego
studenta i jest pierwszym krokiem, cz´sto warunkujàcym przysz∏oÊç zawodowà. Wa˝ne jest, aby by∏ to krok w kierunku dobrej jakoÊci.

