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Próba porównania programów nauczania
na specjalnoÊci „logistyka”*
Logistyka sta∏a si´ w ostatnich latach przedmiotem modnym. Z pewnym zaskoczeniem przyj´liÊmy do wiadomoÊci fakt, ˝e przedmiot ten wyk∏adany jest ju˝ na kilkunastu uczelniach
w kraju. EklektycznoÊç samej logistyki
sprawi∏a, ˝e kanwà dyskusji na wspomnianym wy˝ej Forum by∏o has∏o: Logistyk – in˝ynier czy ekonomista? Oznacza to, ˝e jest to dziedzina wiedzy nie
przypisana dotychczas jednoznacznie
˝adnemu z tych zawodów. W rezultacie logistyka znajduje si´ w programach studiów uniwersyteckich, politechnicznych, Akademii Ekonomicznych, szkó∏ wojskowych, szeregu licencjackich szkó∏ zawodowych i innych. Obecni wyk∏adowcy logistyki
wywodzà si´ z ró˝nych dziedzin, bowiem przedmiot ten w istocie próbuje
byç syntezà ró˝nych dziedzin. Sà wi´c
specjaliÊci od marketingu, gdy˝ logistyka to tak˝e kana∏y dystrybucji, sà
in˝ynierowie, gdy˝ fragment tej dziedziny to logistyka produkcji, sà ekonomiÊci specjalizujàcy si´ w gospodarce
materia∏owej, sà wreszcie ekonomiÊci
zajmujàcy si´ transportem. Wymieni∏em tylko g∏ówne grupy zajmujàce si´
logistykà. Jest ich zapewne znacznie
wi´cej. Podobnie sytuacja wyglàda na
Zachodzie. M. Christopher czy J. Langley Jr. wywodzà si´ z marketingu, zaÊ
H.Ch. Pfol jest in˝ynierem, ˝eby wymieniç kilku uczonych najbardziej znanych w Polsce. Warto wi´c zastanowiç
si´, na ile spójne sà programy specjalnoÊci logistyka oraz na ile podobne sà
treÊci tych samych wyk∏adów. Spróbuj´ odpowiedzieç na pierwszà cz´Êç tego pytania.
Do porównaƒ specjalnoÊci logistyka
przyj´to programy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Politechniki

Poznaƒskiej, Uniwersytetu Gdaƒskiego, Wy˝szej Szko∏y Logistyki w Poznaniu i Mi´dzynarodowej Wy˝szej Szko∏y Logistyki i Transportu we Wroc∏awiu. Wybór tych uczelni wynika∏ bardziej z uprzejmoÊci poszczególnych
osób, które dostarczy∏y autorowi programy studiów, ni˝ Êwiadomego wyboru, jednak mam wra˝enie, ˝e potwierdza spostrze˝enie poczynione wczeÊniej. Pragn´ jednoczeÊnie wyraênie
zaznaczyç, ˝e celem moim nie jest
wartoÊciowanie poszczególnych programów i ich ocena, lecz mo˝liwie
obiektywne porównanie.
Pierwsze wniosek po porównaniu
programów jest taki, ˝e specjalnoÊç ta
znajduje si´ nie tylko na uczelniach
ró˝nego typu, lecz tak˝e na ró˝nych
kierunkach. Osobom niezorientowanym wyjaÊniam, ˝e kierunki studiów
wy˝szych okreÊla Rada G∏ówna przy
Ministrze Edukacji i Sportu, zaÊ specjalnoÊci okreÊlane sà dowolnie przez
poszczególne uczelnie, jednak muszà
byç one przypisane poszczególnym
kierunkom. Do tej pory z obowiàzku
przypisania specjalnoÊci poszczególnym kierunkom zwolnione by∏y wy˝sze szko∏y licencjackie. W myÊl nowej
ustawy o szkolnictwie wy˝szym obowiàzek ten obejmie tak˝e szko∏y licencjackie. Dla poszczególnych kierunków okreÊlone sà odr´bne minima
programowe, co powoduje, ˝e studenci zanim dotrà do przedmiotów specjalnoÊciowych zwiàzanych z logistykà, przechodzà przez zupe∏nie odmienny program. Dla przyk∏adu studenci studiów uniwersyteckich na kierunku ekonomia majà w swym programie takie przedmioty jak: historia myÊli ekonomicznej, polityka ekonomiczna i spo∏eczna, ekonomia matematyczna, zaÊ studenci studiów politechnicz-

nych na kierunku zarzàdzanie i marketing: wytrzyma∏oÊç materia∏ów, mechanika, ergonomia, produkty chemiczne,
elementy kwalitologii. W programie
akademii ekonomicznej na specjalnoÊci zarzàdzanie i marketing znalaz∏a si´
etyka ˝ycia gospodarczego nie wyst´pujàca jako przedmiot obowiàzkowy
na innych porównywanych uczelniach.
W programie akademii ekonomicznych znajdujà si´ tak˝e: zarzàdzanie
produkcjà i rachunkowoÊç zarzàdcza,
co wydaje si´ zupe∏nie uzasadnione
nazwà kierunku, ale przedmioty te te˝
nie wyst´pujà we wszystkich innych
programach. W programie jednej ze
szkó∏ licencjakich, poprzedzajàcym
przedmioty specjalnoÊciowe znalaz∏y
si´ wyk∏ady z: budowy i eksploatacji
maszyn, systemów nap´dowych i gospodarowania energià, elektrotechniki
i elementów automatyki. To tylko kilka
wybranych przyk∏adów odmiennoÊci
programów. Mam wra˝enie, ˝e ∏atwiej
by∏oby wymieniç te przedmioty, które
sà ró˝ne na ró˝nych uczelniach ni˝
przedmioty wspólne. Tu rodzi si´ pytanie czy przysz∏emu logistykowi potrzebna jest znajomoÊç XIX-wiecznych
teorii ekonomicznych, produktów chemicznych czy systemów nap´dowych?
Czy te˝ raczej etyka biznesu lub rachunkowoÊç zarzàdcza? A mo˝e tak
naprawd´ ˝aden z powy˝szych przedmiotów?
Docierajàc do specjalnoÊci spostrzegamy, ˝e ró˝ne sà jej nazwy w poszczególnych uczelniach. Wprawdzie przewa˝a nazwa: logistyka, jednak sà te˝
transport i logistyka, logistyka handlu
i dystrybucji, transport i spedycja. Przechodzàc do porównania zawartoÊci
programów specjalnoÊciowych, ponownie zauwa˝amy ich znaczne zró˝nicowanie. Dla przyk∏adu jedna z akademii

* Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Logistycznego, w ramach dzia∏alnoÊci Forum Edukacyjnego, w grudniu ubieg∏ego roku odby∏a si´ debata poÊwi´cona problematyce sposobów i form nauczania przedmiotów zwiàzanych z logistykà. W powy˝szym artykule przedstawiono g∏ówne tezy mojego referatu,
poÊwi´conego programom nauczania na specjalnoÊci logistyka na kilku uczelniach polskich.
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ekonomicznych w ramach swojej specjalnoÊci logistyka oferuje nast´pujàce
wyk∏ady obowiàzkowe:
• zarzàdzanie logistyczne
• logistyka dystrybucji
• logistyka zaopatrzenia
• logistyka mi´dzynarodowa
• analiza i projektowanie systemów logistycznych.
¸àcznie przedmioty „czysto” logistyczne na tej uczelni zajmujà 150 godzin wyk∏adowo-seminaryjnych.
Inna akademia ekonomiczna w ramach specjalnoÊci logistyka oferuje
znacznie wi´cej wyk∏adów obowiàzkowych:
• informatyczne metody wspomagania
zarzàdzania logistycznego
• logistyka
• magazynowanie i obs∏uga zapasów
• rynek us∏ug logistycznych
• technika i technologia w logistyce
• badania operacyjne w logistyce
• eurologistyka
• strategie logistyczne
• transport w systemach logistycznych
Na tej uczelni obowiàzkowe przedmioty logistyczne zajmujà a˝ 525 godzin wyk∏adów i çwiczeƒ. Nale˝y pami´taç, ˝e dochodzà do tego przedmioty
do wyboru o tematyce logistycznej.
Na uniwersytecie, b´dàcym przedmiotem badania w programie specjalnoÊci transport i logistyka, znajdujà si´
nast´pujàce przedmioty:
• podstawy logistyki
• systemy logistyczne
• modelowanie systemów logistycznych
Przedmioty logistyczne w tym programie zajmujà zaledwie 120 godzin, jednak program tej specjalnoÊci prze∏adowany jest z kolei przedmiotami transportowymi, których jest a˝ 360 godzin.
Na politechnice b´dàcej przedmiotem badania w programie specjalnoÊci
logistyka wyk∏adane sà:
• logistyka 1
• logistyka 3

• organizacja systemów dystrybucji
Z przedstawionego wy˝ej przeglàdu
• rein˝yniering
wynika, ˝e:
• zarzàdzanie jakoÊcià
• specjalnoÊç logistyka oferowana jest
oraz logistyka miejska jako przedna uczelniach ró˝nego typu (uniwersymiot do wyboru. ¸àcznie, bez wyk∏adu
tety, politechniki, akademie ekonodo wyboru, stanowià 165 godzin wyk∏amiczne, wy˝sze szko∏y zawodowe i indów i çwiczeƒ.
ne), co ma swoje konsekwencje w bardzo du˝ym zró˝nicowaniu prograJedna z badanych wy˝szych szkó∏ zamów w zakresie przedmiotów podstawodowych w programie specjalnoÊci lowowych, wyk∏adanych na pierwszych
gistyka handlu i dystrybucji oferuje nast´latach studiów
pujàce przedmioty:
• ró˝ne sà kierunki studiów, na których
• podstawy logistyki
wyst´puje specjalnoÊç logistyka, co
• gospodarka zapasami i gospodarka
ma swoje konsekwencje w ró˝nych
magazynowa
minimach programowych okreÊlo• infrastruktura, technika i technologia
nych dla poszczególnych kierunków
us∏ug logistycznych
• ró˝ne sà nazwy omawianej specjalno• zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw
Êci
• opakowania w systemach logistycz- • bardzo ró˝ny jest ∏àczny wymiar gonych
dzinowy przedmiotów specjalnoÊcio• koszty logistyki
wych
• controlling logistyki
• brak choçby jednego wspólnego
• logistyka miejska
przedmiotu dla wszystkich specjalno• zarzàdzanie logistykà
Êci
• logistyka przedsi´biorstw dystrybu- • bardzo ró˝ne sà programy specjalnocyjnych
Êci, je˝eli chodzi o ofert´ przedmiooraz dwa wyk∏ady do wyboru o tematów „czysto” logistycznych
tyce logistycznej. ¸àcznie oferta logi- • bardzo ró˝ne sà formy i sposoby prostyczna wynosi 450 godzin wyk∏adów
wadzenia zaj´ç (wyk∏ady, çwiczenia,
i çwiczeƒ.
seminaria, konwersatoria) i ich podzia∏ godzinowy.
Druga z badanych wy˝szych szkó∏ zawodowych posiada dwie specjanoÊci.
Wniosek jaki wyp∏ywa w powy˝szej
Na specjalnoÊci logistyka jako przed- prezentacji jest taki, ˝e w interesie jamioty obowiàzkowe posiada:
koÊci omawianej specjalnoÊci nale˝a∏o• wst´p do logistyki
by opracowaç i przyjàç przez wszystkie
• zarzàdzanie logistyczne w przedsi´- uczelnie, niezale˝nie od rodzaju i typu
biorstwie
studiów, wspólny kanon i swoisty
• systemy komputerowe w logistyce
rdzeƒ programu specjalnoÊci logistyka.
• zarzàdzanie ∏aƒcuchami logistycznymi Czyli minimum programowe dla oma• techniki przep∏ywu materia∏ów i ma- wianej specjalnoÊci. Bez tego progragazynowania
my poszczególnych uczelni pozostanà
• centra logistyczne
bardzo odmienne i nadal odnieÊç b´• ekologistyka
dzie mo˝na wra˝enie, ˝e wyk∏adowcy
wyk∏adajà, to co umiejà, a nie to co jest
Ponadto w programie znajduje si´ za- aktualnie potrzebne. Mam wra˝enie,
rzàdzanie jakoÊcià oraz przedmioty ˝e Forum Edukacyjne Polskiego Towatransportowe. Przedmioty „czysto” lo- rzystwa Logistycznego jest w∏aÊciwym
gistyczne zajmujà w trzyletnim progra- miejscem do przygotowania takiego
mie studiów 420 godzin. Na specjalno- minimum programowego, zaÊ mój arÊci transport i spedycja tej samej uczelni tyku∏ otworzy dyskusj´ na temat eduprzedmioty logistyczne zajmujà 180 kacji logistycznej równie˝ w innych
godzin.
aspektach.

Logistyka skazana na sukces
odwiedê portal www.logistyka.net.pl
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