
 

Cel studiów: 

 

Celem studiów jest dostarczenie szerokiej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności 

niezbędnych do uporządkowanego oraz skutecznego zarządzania wiedzą związaną z logistyką 

zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz gospodarowania odpadami. 

Wykładowcami na wskazanych studiach są przede wszystkim praktycy –osoby, które mają 

bogate doświadczenie w logistyce i chcą swoją wiedzą podzielić w czasie wspólnych spotkań. 

 

Uczestnicy: 

Studia przeznaczone są dla osób (specjalistów z różnych branż) pełniących lub 

przygotowujących się do     pełnienia     funkcji     menedżerskich,     kierowniczych   związanych       
obszarem     logistyki     w  przedsiębiorstwach zarówno w sferze produkcyjnej   jak i usługowej.  

Studia przeznaczone są również dla osób, które prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia 

własnej firmy a także dla osób które stawiają pierwsze kroki w logistyce. 

 

Program: 

• Podstawy logistyki 8 godz.  
• Logistyka gospodarowania odpadami, zaopatrzenia i dystrybucji 16 godz.  
• Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi 12 godz.  
• Zarządzanie ryzykiem w logistyce 16 godz.  
• Doskonalenie jakości procesów logistycznych  12 godz.  
• Logistyka w produkcji  16 godz.  
• Zarządzanie antykryzysowe w logistyce 8 godz.  
• Zarządzanie łańcuchem dostaw w logistyce  16 godz.  
• Nowoczesna koncepcja zarządzania 8 godz.   
• Kreatywne metody rozwiązywania problemów 8 godz.  
• Nowoczesne formy dystrybucji i komunikacji 16 godz.  
• Planowanie i optymalizacja magazynów 16 godz.  
• Symulacje biznesowe  20 godz.   
• Seminarium dyplomowe 8 godz.  
• Praca dyplomowa   

Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.  



Korzyści z ukończenia studiów: 

• efektywne i świadome kierowanie procesami wewnętrznymi, zorientowane na realizację 

celów firmy i efektywną współpracę z dostawcami i odbiorcami, 

• przyswojenie praktycznej wiedzy związanej z logistyką zaopatrzenia, produkcji, 

dystrybucji, gospodarowania odpadami realizowanej poprzez case study na zajęciach, 

• rozbudzenie świadomości i motywacji u słuchaczy do działania w kierunku bycia 

kierownikiem związanego z obszarem logistyki w przedsiębiorstwach zarówno w sferze 

produkcyjnej jak i usługowej lub członkiem zespołu wykonawczego, 

• zrozumienie mechanizmów uporządkowanego, metodycznego zarządzania logistyką, 

• podniesienie swojej wartość na rynku pracy oraz otwarcie nowych dróg rozwoju jako 

elementów świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej, 

• budowanie sieci kontaktów z innymi słuchaczami i utrzymanie pozytywnych relacji 

umożliwiających wymianę poglądów i ewentualne wzajemne wsparcie w sferze 

zawodowej, 

• inne... jeszcze nie do końca zdefiniowane, ale na pewno istnieją 

 

Nauka: 

Studia podyplomowe są realizowane przez 2 semestry, w 15 sesjach, średnio co drugi piątek 

(w godz. 16.30 -20.00) i sobotę (w godz. 8.30 - 16.00). 

Zajęcia rozpoczynają się, gdy zbierze się odpowiednio liczna grupa uczestników.  

Najczęściej zajęcia rozpoczynają się od października i od lutego każdego roku.  

Zajęcia odbywają się w grupach, na terenie PG. 

Słuchacze w trakcie zajęć otrzymują konspekty z  zajęć.  W czasie zajęć stosowane są 

aktywizujące metody kształcenia, np. : warsztaty, praca w grupach, laboratoria z 

wykorzystaniem komputera i internetu.  

 

Warunki uczestnictwa: 

• dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 

• zdolności do analitycznego myślenia, 

• silnej motywacji do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym. 

 

Nabór: jest realizowany przez cały rok (decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

Cena: 1990 zł za semestr (istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach) 

 

Kontakt w sprawach związanych z studiami : 

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Inżynierii Zarządzania 

Operacyjnego, ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, pokój 817 w gmachu B (wejście od 

ulicy Traugutta). 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych 

dr inż. Radosław Drozd, pokój 712 - gmach Główny B - Politechniki Gdańskiej 

radoslaw.drozd@zie.pg.gda.pl 

Sekretariat 

Małgorzata Rejmer, pokój 817 - gmach Główny B - Politechniki Gdańskiej 

malgorzata.rejmer@zie.pg.gda.pl   T +48 58 347 24 55 
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