
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WZ Cieszyn  

Przedmiot: Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  

w semestrze 

1 2 3 4 

I II III IV V VI VII 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
      14ćw 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
      12ćw 

JĘZYK 

PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

polski 

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami oraz relacjami między 

podmiotami rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznego (TSL). Przygotowanie studenta do 

współpracy w ramach podmiotów realizujących usługi na rynku TSL oraz do rozumienia 

podstawowych mechanizmów kształtujących rynek TSL poprzez zidentyfikowanie podmiotowych oraz 

przedmiotowych relacji występujących w strukturze tego rynku. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

ZIP_W01 P6U_W 

P6S_WG 

zna w zaawansowanym stopniu wybrane 

pojęcia z zakresu  rynku usług transportowo-

spedycyjno-logistycznego, rozumie ich 

źródła oraz zastosowanie w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych; 

opisuje rolę i funkcje różnorodnych 

podmiotów rynku TSL, w tym szczególnie w 

odniesieniu do uczestników łańcuchów 

dostaw 

Kolokwium pisemne test 

zaliczeniowy 

ZIP_W07 P6U_W 

P6S_WG 

ilustruje trendy rozwojowe i wyjaśnia 

znaczenie postępu technicznego w obszarze 

rynku TSL 

Kolokwium pisemne test 

zaliczeniowy 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZIP_U01 

 

P6U_U 

P6S_UW 

potrafi identyfikować zjawiska i procesy w 

podmiotach rynku TSL oraz opisywać je, 

analizować i interpretować 

Kolokwium pisemne,  cząstkowa 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie zadań 

ZIP_U03 

 

ZIP_U06 

ZIP_U07 

 

 

 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UWinż 

 

 

posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania zjawisk społecznych i 

ekonomicznych zachodzących na rynku 

usług TSL, ma świadomość przedmiotowych 

relacji występujących w strukturze rynku 

TSL, jak również ekonomicznych 

konsekwencji tych zjawisk 

Kolokwium pisemne zaliczeniowy, 

aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie zadań 

ZIP_U16 P6U_U posługuje się słownictwem specjalistycznym  Kolokwium pisemne zaliczeniowy, 



 P6S_UK z zakresu logistyki zaopatrzenia aktywność na zajęciach, 

rozwiązywanie zadań 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

ZIP_K02 

 

 

 

 

P6U_K 

P6S_KK 

Jest gotów do korzystania z opinii ekspertów 

w przypadku trudności przy rozwiązywaniu 

problemów praktycznych, zadań 

menedżerskich i inżynierskich związanych z 

logistyką i transportem 

Kolokwium pisemne test 

zaliczeniowy ,Dyskusja w trakcie 

zajęć 

Obserwacja studentów 

 

ZIP_K06 

 

 

 

 

P6U_K 

P6S_KR 

ma świadomość odpowiedzialności za 

własną pracę oraz potrafi współdziałać w 

ramach współpracy podmiotów rynku TSL 

Obserwacja studentów 

Dyskusja w trakcie zajęć 

 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 14 

przygotowanie do ćwiczeń = 30, rozwiązywanie zadań 

cząstkowych, analiza przypadków 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

konsultacje = 2 

RAZEM:50 

Liczba punktów  ECTS:2 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 30 rozwiązywanie zadań 

cząstkowych, analiza przypadków 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu = 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 2 

konsultacje =2 

RAZEM: 50 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2 

WARUNKI 

WSTĘPNE 
Znajomość podstaw mikroekonomii oraz makroekonomii. 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

1. Wykład wprowadzający 

2. Znaczenie i rola usług TSL w łańcuchach dostaw 

3. Uczestnicy rynku TSL 

4. Outsourcing usług logistycznych 

5. Charakterystyka rynku TSL w Polsce 

6. Trendy przyszłościowe rynku usług TSL 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy. 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. Rucińska D. (red): Polski rynek usług transportowych: funkcjonowanie - przemiany – rozwój. Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012. 

2. Rydzkowski W. (red): Usługi logistyczne. Teoria i Praktyka. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2010. 

3. Rydzkowski W. i Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 

4. Jeszka A. M.: Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Ciesielski M. (red): Rynek usług logistycznych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005. 

METODY 

NAUCZANIA 

W formie bezpośredniej: 

Wykład wprowadzający, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne, analiza przykładów 
Aktywizacja studentów z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. 

POMOCE 

NAUKOWE 

- 

 

PROJEKT  nie dotyczy 



FORMA  I 

WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zaliczenie ćwiczeń: pozytywna ocena z kolokwium pisemnego w postaci testu zaliczeniowego, 

 

 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 

 


