Zarządzanie logistyczne
- Specjalność - studia II stopnia z podyplomowymi

Kierunek: Zarządzanie
Hybrydowe OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie

Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?
Zarządzania relacjami biznesowymi.
Wykorzystania metod i narzędzi zarządzania w logistyce.
Planowania i organizacji logistyki i transportu w przedsiębiorstwie.

Wiedzę i umiejętności ze studiów magisterskich uzupełniasz i rozwijasz o te, które zyskujesz na studiach
podyplomowych, na takich kierunkach jak:
Logistyka Produkcji

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Logistyk może pracować nie tylko w firmie przewozowej, spedycyjnej czy logistycznej. Kompetencje logistyka są
obecnie niezwykle poszukiwane w takich branżach jak: branża chemiczna, IT, branża FMCG (produktów
szybkozbywalnych) oraz branża kosmetyczna.

Praca dla Ciebie:
specjalista ds. logistyki
logistyk transportowy
customer service agent

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między opole a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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kierownik/specjalista ds. logistyki
koordynator ds. logistyki

Opinie studentów
"
Z branżą logistyczną jestem związany od lat. Wybrałem studia w WSB, bo pozwalają mi na pogodzenie pracy w
tygodniu z weekendowymi zjazdami. Większość moich wykładowców to praktycy – próbowałem studiować gdzieś
indziej, ale czułem się zalany wiedzą teoretyczną, o której nie miałem pojęcia, jak mogłaby być użyta w realnych
warunkach. Natomiast w WSB na niemal każdych zajęciach szukamy praktycznego wykorzystania wiedzy – to
naprawdę bardzo ważne, by umieć wykorzystywać naukę w świecie biznesu. Zwłaszcza jeśli, tak jak ja, jest się osobą,
która lubi praktyczność.
"

Bartosz Steciuk
student WSB

Postgraduate programs to choose from
Logistyka produkcji

Program studiów
Dzięki współpracy z firmami logistycznymi i dostosowaniu programu studiów do współczesnego rynku pracy,
wybierając specjalność zarządzanie logistyczne, masz możliwość nabyć lub podnieść swoje specjalistyczne
kompetencje.

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:
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zarządzanie relacjami biznesowymi
grę logistyczną
zarządzanie w logistyce.

Przedmioty specjalnościowe*
Współczesne zarządzanie
Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw
Zarządzanie relacjami biznesowymi
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie w logistyce
SAP
Symulacja biznesowa

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy
dr Anna Orzeł
Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku
Administracja oraz na kierunku Prawo. Po ukończeniu studiów pracowała jako doradca w departamencie prawnym.
Od 2006 mediator i arbiter w sprawach gospodarczych. W 2013 uzyskała prestiżowy certyfikat European Senior
Logistician ESLog. Od 2011 pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i obecnie menedżer kierunku Logistyka.
Doświadczona trenerka w zakresie prawa transportowego i cywilnego.
Adam Lepak
pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Wykładowca i instruktor zagadnień
związanych z transportem drogowym. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).
Certyfikat uczestniczenia w specjalistycznym 6-miesięcznym kursie dla kandydatów na stanowisko inspektora
Inspekcji Transportu Drogowego zorganizowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz projekt
PHARE PL9908.01 pn. ”Przygotowanie bazy prawnej i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce”.
Współautor broszury: "Praktyczne uwagi na temat prawidłowego mocowania ładunków", wydanej przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu.
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prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak
Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we
Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik międzynarodowych misji stabilizacyjnej w Iraku. Wieloletni
pracownik naukowo-dydaktyczny. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym kilku monografii. Posiada bogatą
wiedze teoretyczna i praktyczną. Członek wielu prestiżowych organizacji w tym między innymi Komitetu Transportu
PAN (w latach 2007-2010) oraz zdobywca wielu nagród. Posiada też certyfikat „European Senior Logistician”
Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu
"Zintegrowany system informatyczny SAP ERP".

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.
Zapisując się do 29 września, zyskujesz:

do 29 września
czesne już od

300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres

402 zł 415 zł zł

studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego

miesięcznie

dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.
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