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Problemy kszta∏cenia logistyki na wy˝szych studiach
technicznych
Zmiany w systemie spo∏ecznym i gospodarczym kraju - funkcjonowanie gospodarki wed∏ug zasad rynkowych –
wymagajà nowej kategorii pracowników zdolnych podejmowaç zadania, jakie wynikajà z dokonujàcych si´ i ju˝
dokonanych przeobra˝eƒ w gospodarce, szczególnie w przemyÊle i obrocie
towarowym. Powstanie wielkiej liczby
ma∏ych i Êrednich firm, rodzinne firmy
us∏ugowe, restrukturyzacja przemys∏u,
prywatyzacja przedsi´biorstw, itp.,
zmusza do wyst´powania in˝yniera
w podwójnej roli, jako twórcy techniki
i mened˝era. Rozszerzy∏ si´ wi´c zakres zadaƒ, jakie stawiane sà in˝ynierom. W szczególnoÊci oczekuje si´ od
nich oprócz wiedzy specjalistycznej
w okreÊlonej dziedzinie techniki, równie˝ umiej´tnoÊci w zakresie zarzàdzania, rachunkowoÊci, finansów, prawa,
ekologii oraz logistyki.
Wed∏ug zestawienia zawartego w [6]
przedmiot „logistyka” jest wyk∏adany
na prawie 50. wy˝szych uczelniach
paƒstwowych i niepaƒstwowych. Zdecydowana wi´kszoÊç to uczelnie humanistyczne/ekonomiczne. Kszta∏cenie
w obszarze logistyki odbywa si´ najcz´Êciej w ramach kierunków: Zarzàdzanie i Marketing, Ekonomia, Towaroznawstwo. Wiedza logistyczna jest wyk∏adana równie˝ in˝ynierom na oko∏o
10. wy˝szych uczelniach technicznych,
g∏ownie politechnikach, w ramach kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn,
Informatyka, Zarzàdzanie i In˝ynieria
Produkcji, Transport oraz tak˝e Zarzàdzanie i Marketing.
Analizujàc standardy nauczania sformu∏owane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu [7] nale˝y podkreÊliç, ˝e przedmiot „logistyka” (lub
„zarzàdzanie logistykà”) zosta∏ uznany
za przedmiot kierunkowy tylko na kierunkach:
• Zarzàdzanie i Marketing: „Zarzàdzanie logistykà: Marketing zakupów
a logistyka. Metody badania i seg-
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mentacja rynku zaopatrzenia. Planowanie zakupów. Proces zakupów
a kana∏y zasileƒ. Sk∏adowanie i magazynowanie. Logistyka dystrybucji
i sprzeda˝y produktów przedsi´biorstwa. Organizacja i zarzàdzanie procesami logistycznymi w przedsi´biorstwie.”
• Transport (wg projektu standardu):
„Logistyka: Istota logistyki, przyczyny
rozwoju koncepcji logistycznych.
Struktura systemów logistycznych.
Zarzàdzanie logistyczne, wykorzystanie efektów synergicznych, problemy
decyzyjne w systemach mikrologistycznych. Logistyka w fazie zaopatrzenia i zbytu, kszta∏towanie poziomu zapasów i wyrobów gotowych.
Logistyka w transporcie, us∏ugi logistyczne, ∏aƒcuchy logistyczne.”
• Zarzàdzanie i In˝ynieria Produkcji
(w ramach przedmiotu Zarzàdzanie
produkcjà i us∏ugami): „Zarzàdzanie
produkcjà i us∏ugami: Cel i przedmiot
zarzàdzania produkcjà i us∏ugami.
Logistyczne parametry przebiegu
procesu produkcji i us∏ug. Organizacja przestrzeni produkcyjnej i us∏ugowej. Zasady, sposoby i metody prowadzenia dzia∏alnoÊci produkcyjnej
i us∏ugowej. Podstawy planowania
i sterowania produkcjà oraz realizacjà us∏ug. Poj´cie i klasyfikacja systemów zlecania produkcji i us∏ug.
Wspó∏czesne metody zarzàdzania
produkcjà i us∏ugami.”
Bardziej szczegó∏owy przyk∏ad
kszta∏cenia w omawianym zakresie
przedstawiono na podstawie przedmiotów realizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc∏awskiej.

Studia na kierunku Zarzàdzanie
i In˝ynieria Produkcji
W roku 1998 powo∏ano nowy kierunek studiów o nazwie „Zarzàdzanie

i In˝ynieria Produkcji” [1]. Wraz z powstaniem tego kierunku studiów na
polskich uczelniach technicznych nastàpi∏ wyraênie odczuwalny post´p
w rozwoju jego zaplecza naukowego.
Obecnie zarzàdzanie w obr´bie nauk
technicznych (Technology Management
lub Engineering Management) posiada
wyraênie ukszta∏towane cechy subdyscypliny naukowej nie tylko w Stanach
Zjednoczonych i Unii Europejskiej lecz
równie˝ w Polsce [2].
Wychodzàc naprzeciwko potrzebom
w zakresie kszta∏cenia nowego typu
kadr dla gospodarki, kadr o dobrym
przygotowaniu mened˝ersko-technicznym, decyzjà Senatu Politechniki Wroc∏awskiej w r. akad. 1998/99 powo∏ano
na Wydziale Mechanicznym kierunek
studiów „Zarzàdzanie i In˝ynieria Produkcji” z trzema specjalnoÊciami:
– Organizacja Produkcji
– Zarzàdzanie JakoÊcià
– Logistyka.
Prowadzenie specjalnoÊci „Logistyka” zosta∏o powierzone utworzonemu
przez prof. Zbigniewa Korzenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc∏awskiej naukowo-dydaktycznemu Zak∏adowi Logistyki i Systemów Transportowych. Powstanie tego Zak∏adu stanowi∏o m. in. rezultat realizowanego w latach 1992-95 przez Politechnik´ Wroc∏awskà i Warszawskà mi´dzynarodowego projektu TEMPUS JEP – 3238
o nazwie „Tworzenie podstaw kszta∏cenia w zakresie logistyki w Polsce”, adresowanego g∏ównie do uczelni technicznych w Polsce.
Projekt ten by∏ wykonywany z udzia∏em nast´pujàcych partnerów europejskich:
– Universitat Stuttgart, Institut fur Fordertechnik, Abt. Lagertechnik und
Logistik (Niemcy) – Prof. Dr. Ing. H. J.
Roos
– Technische Universiteit Delft, Fakulteit der Werktuighbouwkunde en Ma-
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ritime Techniek (Holandia) – Prof. Dr.
M. van Holst, Prof. Dr. J. J. M. Evers
– Chamlers Uniwersity of Technology,
Dept. Of Transportation and Logistics
(Szwecja) – Prof. Dr. L. Sjostedt.
Program, cele szczegó∏owe i osiàgni´te rezultaty tego projektu by∏y prezentowane licznych publikacjach (m.in.
w [5] ) oraz w sprawozdaniu koƒcowym
opublikowanym przez kontraktora projektu (Uniwersytet Stuttgart).
Obecne kompetencje merytoryczne
Zak∏adu Logistyki i Systemów Transportowych zosta∏y w swoim podstawowym
profilu uformowane w uk∏adzie wspó∏pracy trzech instytutów Politechniki
Wroc∏awskiej przy wsparciu trzech Joint European Projects realizowanych
w pierwszej po∏owie lat 90. w Politechnice Wroc∏awskiej. By∏y to:
– TEMPES JEP – 1005 pt. „Wspomaganie kszta∏cenia w zakresie automatyki i robotyki” (Instytut Technologii
Maszyn i Automatyki)
– TEMPES JEP – 3238 pt. „Wspomaganie kszta∏cenia w zakresie logistyki
w Polsce” (Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn)
– TEMPES JEP – 2011 pt. „Doskonalenie
nauczania w dziedzinie automatyzacji i sterowania - IMPACT” (Instytut
Organizacji i Zarzàdzania na Wydziale Informatyki i Zarzàdzania).
Celem studiów magisterskich realizowanych na kierunku Zarzàdzanie
i In˝ynieria Produkcji (ZIP) w Politechnice Wroc∏awskiej jest wykszta∏cenie
specjalistów ∏àczàcych specjalistycznà
wiedz´ in˝ynierskà w zakresie problematyki technicznej szeroko rozumianego przemys∏u i us∏ug z opanowaniem umiej´tnoÊci mened˝erskich
i ekonomicznych, takich jak: projektowanie systemów (produkcyjnych, dystrybucyjnych, eksploatacyjnych), obs∏uga informatycznych systemów
wspomagania zarzàdzania, organizacji
szkoleƒ personelu, ocena osiàganych
wyników wraz z kontrolingiem technicznym i zarzàdzaniem kosztami
(konsulting przemys∏owy i doradztwo), marketing, logistyka, TQM, zarzàdzanie kapita∏em i inwestycjami
rzeczowymi itp. Od absolwentów kierunku Zarzàdzanie i In˝ynieria Produkcji oczekuje si´ równie˝ umiej´tnoÊci
organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczegól-

noÊci projektowania i wdra˝ania innowacji technologicznych i organizacyjnych, zmian modernizacyjnych i restrukturyzacji.
Absolwent specjalnoÊci „logistyka”,
edukowany wed∏ug omówionego programu, ma szans´ na uzyskanie atrakcyjnego wykszta∏cenia przygotowujàcego go zarówno do systemowych
analiz dotyczàcych projektowania, implementacji i technicznych realizacji
uk∏adów i systemów logistycznych jak
równie˝ do operacyjno-taktycznego
zarzàdzania takimi systemami w sferach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i recyrkulacji dóbr fizycznych
w gospodarce.
Blok zaj´ç na specjalnoÊci „logistyka”
obejmuje grup´ obligatoryjnych przedmiotów specjalnoÊciowych (210 h) oraz
grup´ przedmiotów wybieralnych (90
h) (oznaczenia: W – wyk∏ad, C- çwiczenia, L – laboratorium doÊwiadczalne
lub komputerowe, P – projekt) [4]:

w Polsce. Wykszta∏cenie absolwenta
wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu rynkowemu w zakresie
kszta∏cenia studentów, którzy b´dà
mogli znaleêç zatrudnienie przede
wszystkim w takich jednostkach gospodarczych jak:
• firmy przewozowe i spedycyjne
• dzia∏y transportu przedsi´biorstw
• zak∏ady komunikacji miejskiej
• centra logistyczne
• policja drogowa
• wydzia∏y komunikacji urz´dów miejskich;
• specjalistyczne firmy Êwiadczàce
us∏ugi transportowe (kolumny transportu sanitarnego, jednostki ratownictwa drogowego itp.),
a tak˝e w innych miejscach, gdzie
wymagana jest wiedza z szeroko poj´tego obszaru transportu.
Kierunek studiów Transport uruchamiano w 2002 roku na Wydziale Me-

A. G∏ówne przedmioty specjalnoÊciowe – 210 godz.:
1. Logistyka ∏aƒcuchów dostaw
2. Zarzàdzanie procesami i us∏ugami logistycznymi
3. Systemy konfekcjonowania i przechowywania towarów
4. Planowanie i projektowanie systemów logistycznych
5. Ekologistyka i systemy recyklingu
6. Systemy informatyczne logistyki

15W 15S
30W 15L
15W 15P
15W 15L
15W 15L
15W 15L

B. SpecjalnoÊciowe przedmioty wybieralne – 90 h
1. Intermodalne systemy transportowe
2. Zarzàdzanie eksploatacjà systemów technicznych
3. Integracja systemów i komunikacja sieciowa
4. Zarzàdzanie projektami
5. e - Gospodarka

30W 15C
30W
15W 15L
15W 15P
15W 15P

Realizacja pracy dyplomowej na roku
V obejmuje 450 h. Wakacyjna praktyka
zawodowa 6 tyg. mo˝e byç realizowana
po roku III lub IV bàdê te˝ mo˝e byç
sk∏adana z okresów czàstkowych w ciàgu ostatnich 2 lat studiów.
W ciàgu ostatnich 3 lat nabór na kierunek ZIP na Politechnice Wroc∏awskiej
wynosi∏ ok. 150-180 osób rocznie
w tym 25-30% studentów wybiera specjalnoÊç logistyka. W roku 2003 dyplomy uzyska∏a pierwsza grupa 90 absolwentów kierunku.

chanicznym Politechniki Wroc∏awskiej.
Jego program jest znamienny systemowym podejÊciem do kreowania, projektowania i eksploatacji systemów transportowych oraz organizacji zarzàdzania tymi systemami.

Zakres programu kszta∏cenia obejmuje, m.in:
• planowanie i prognozowanie rozwoju systemów transportowych oraz
zapotrzebowania na us∏ugi transportowe
• dobór technologii i technicznych
Studia na kierunku Transport
Êrodków transportowych
• planowanie infrastruktury i sieci
Kierunek Transport prowadzony jest
transportowych oraz organizowania
na ponad 10. uczelniach technicznych
potoków ruchu
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• automatyzacj´ i robotyzacj´ systemów transportowych
• sterowanie ruchem i potokami przep∏ywu osób i materia∏ów
• badania i ocen´ oddzia∏ywania systemów i Êrodków transportu na Êrodowisko
• badania i ocen´ przydatnoÊci u˝ytkowej Êrodków transportu
• kszta∏towanie eksploatacyjnych strategii Êrodków transportowych w zakresie utrzymywania ich w gotowoÊci
eksploatacyjnej
• komputerowe wspomaganie wszystkich wy˝ej wymienionych obszarów.
Program studiów przygotowano po
analizie programów nauczania zwiàzanych z kierunkiem Transport realizowanych na uczelniach krajowych, a tak˝e
uwzgl´dniajàc wiedz´ posiadanà na temat aktualnych i zamierzonych dzia∏aƒ
w tym zakresie w uczelniach europejskich.
Dla kierunku „transport” zaprojektowano, zgodnie z deklaracjà boloƒskà,
szeregowy system kszta∏cenia: 3,5-letnie studia in˝ynierskie oraz 5-letnie
studia magisterskie.
Studia in˝ynierskie majà charakter
studiów zawodowych i b´dà przygotowywa∏y do wdra˝ania, nadzorowania,
zarzàdzania i eksploatacji systemów
transportowych.
Studia magisterskie majà przygotowaç absolwentów do projektowania systemów transportowych, tworzenia nowych jakoÊciowo rozwiàzaƒ a tak˝e do
podejmowania dzia∏alnoÊci naukowej.
Na studiach magisterskich przewiduje si´ trzy specjalnoÊci kszta∏cenia:
– Organizacja i projektowanie systemów transportu,
– Technika i ekologia transportu.
– Utrzymanie Êrodków transportu.
Z szeroko rozumianà logistykà zwiàzane jest specjalnoÊç OPST obejmujàca
315 godzin zaj´ç zorganizowanych [3]:
W okresie studiów przewidywane sà
2 praktyki 4–6 tygodniowe (lub praca
w ekwiwalentnym wymiarze czasu)
w obszarze zwiàzanym z transportem.
Programy i zakres kszta∏cenia studentów w obszarze logistyki i transportu
sta∏y si´ przedmiotem szeregu spotkaƒ
i dyskusji w Êrodowisku akademickim.
W ciàgu ostatnich miesi´cy m.in. Pol-
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A. G∏ówne przedmioty specjalnoÊciowe (255 h)
1. Zarzàdzanie zintegrowanym ∏aƒcuchem dostaw
2. Organizacja i zarzàdzanie przedsi´biorstwem transportowym
3. Technologie transportu ch∏odniczego i izotermicznego
4. Podstawy niezawodnoÊci i bezpieczeƒstwa w transporcie
5. Projektowanie intermodalnych systemów transportu
6. Projektowanie systemów transportu wewn´trznego
i magazynowania
B. SpecjalnoÊciowe przedmioty wybieralne (60h):
1. Zarzàdzanie projektami i przedsi´wzi´ciami
2. TQM – Zintegrowane zarzàdzanie jakoÊcià w transporcie
3. Europejska polityka transportowa
4. Projektowanie baz danych SQL
5. Techniki multimedialne
6. Integracja systemów i komunikacja sieciowa
7. Gospodarka energià w systemach transportowych
skie Towarzystwo Logistyczne zorganizowa∏o w grudniu 2003 r. na Uniwersytecie Gdaƒskim II Forum Edukacyjne
a w kwietniu 2004 r. spotkali si´ (po raz
drugi) z inicjatywy Wydzia∏u Transportu
Politechniki Warszawskiej i Wydzia∏u
Transportu Politechniki Âlàskiej dziekani wydzia∏ów uczelni technicznych prowadzàcych kierunek kszta∏cenia Transport. Dyskusja na tym ostatnim spotkaniu koncentrowa∏a si´ na problemach
zwiàzanych z przygotowywanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu standardem nauczania dla kierunku Transport. Dotychczasowe
kszta∏cenie bazuje na projekcie standardu. Do wa˝niejszych problemów
wymagajàcych rozwiàzania, aby uczelnie polskie mog∏y konkurowaç w europejskim obszarze edukacyjnym nale˝à:
• „ostry” podzia∏ na kszta∏cenie logistyki / transportu w zakresie technicznym (in˝ynier / magister in˝ynier)
i w zakresie organizacyjno-ekonomicznym (licencjat / magister)
• nadmierny zakres standaryzacji
kszta∏cenia utrudniajàcy poszczególny uczelniom (szczególnie uczelniom
akademickim) wykorzystanie ich specyfiki
• podj´cie decyzji czy wszystkie kierunki studiów mogà / muszà mieç
charakter studiów dwustopniowych
• okreÊlenie mo˝liwoÊci kszta∏cenia na
poziomie zawodowym, szczególnie
w trybie kszta∏cenia zaocznego
• stworzenie warunków, w tym prawnych, sprzyjajàcym odbywaniu przez
studentów praktyk zawodowych na
kolejnych etapach funkcjonowania /
zarzàdzania przedsi´biorstwem.

15W 15S
15W 15S
15W 15S
30W 15L
30W 30P
30W 30P
15W 15C
30W
30W
30P
30L
15W 15L
15W 15S

Rozwiàzanie sygnalizowanych problemów wymaga kontynuowania szerokiej, interdyscyplinarnej dyskusji nie
tylko w Êrodowisku akademickim, ale
tak˝e wymaga wymiany poglàdów
z przedsi´biorcami zatrudniajàcymi absolwentów wy˝szych uczelni.
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