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Program studenckich praktyk zawodowych 
dla kierunku: Logistyka (st. stacjonarne I st.) 

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
Program stanowi dopełnienie Zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ dla kierunku Logistyka, stopień I, studia stacjonarne. 
 
Wymiar praktyk: 120 godzin (4 tygodnie), w trybie praktyk ciągłych, w okresie wakacyjnym po 
czwartym semestrze studiów. Formalnego rozliczenia praktyki dokonuje się po semestrze piątym, w 
sesji zimowej. 
 
Rekomendowane miejsca realizacji praktyk: Praktyki na kierunku Logistyka mogą być podejmowane 
w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym, instytucji o charakterze publicznym lub 
społecznym w kraju lub za granicą, pod warunkiem, że profil praktyk jest zgodny z profilem kierunku. 
Rekomenduje się: 

• przedsiębiorstwa produkcyjne – w działach logistyki, produkcji, planowania, zakupów, 

dystrybucji, marketingu, transportu, magazynowania, obsługi klienta, 

• przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne, 

• przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, głównie w działach związanych z logistyką, 

• przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne – firmy kurierskie, operatorzy logistyczni, 
przewoźnicy, giełdy transportowe. 

• przedsiębiorstwa świadczące usługi outsourcingu w zakresie wsparcia procesów 
biznesowych, logistycznych – firmy programistyczne i konsultingowe związane z 
planowaniem procesów logistycznych, 

• centra dystrybucyjne i logistyczne,  

• przedsiębiorstwa sektora IT w obszarze wsparcia procesów biznesowych i logistycznych, 

• instytucje administracji publicznej – głównie w działach związanych z logistyką. 
 
Aby być pewnym swojego wyboru, skonsultuj się z opiekunem kierunkowym praktyk zawodowych 
oraz ustal z praktykodawcą, czy zapewni możliwość zrealizowania wszystkich efektów uczenia się, 
przewidzianych dla kierunkowych praktyk zawodowych.   
 
 

Efekty uczenia się uzyskiwane poprzez studencką praktykę zawodową: 
 

 
Wiedza: 

06LO1A_W01 Student/ka rozpoznaje istotę logistyki i jej rolę w strategii przedsiębiorstwa 

06LO1A_W02 Student/ka ma wiedzę na temat reguł i procesów odpowiadających za 
funkcjonowanie podmiotów w sferze logistyki 

06LO1A_W03 Student/ka pozyskuje wiedzę i poznaje specyfikę pracy w różnych 
przedsiębiorstwach i instytucjach 

06LO1A_W07 Student/ka nabywa praktyczną wiedzę w zakresie organizacji i zakresu pracy 
działów lub osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie procesów logistycznych w 
wymiarze krajowym i/lub międzynarodowym 

 
 
 



Łódź, dnia 08.06.2021 

2 
 

Umiejętności: 

06LO1A _U01  Student/ka potrafi w praktyce zawodowej zastosować wiedzę teoretyczną z 
zakresu logistyki oraz wykonuje obowiązki zgodne z organizacją i strukturą 
danego przedsiębiorstwa czy jednostki 

06LO1A _U02 Student/ka potrafi wyszukiwać, gromadzić i analizować dane w odniesieniu do 
logistyki 

06LO1A _U04  Student/ka posiada podstawowe umiejętności metodologiczne i organizacyjne 
umożliwiające analizę i interpretację oraz selekcjonowanie nabytej wiedzy pod 
kątem jej praktycznego wykorzystania, a także potrafi posługiwać się 
specjalistycznym oprogramowaniem, charakterystycznym dla danej działalności, 
sporządza określoną dokumentację 

06LO1A _U07 Student/ka potrafi przygotować syntezę informacji znajdujących się w różnych 
źródłach, a następnie przedstawić ją w formie pisemnej lub ustnej 

 
Postawy / Kompetencje: 

06LO1A _K01 Student/ka dąży do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji 

06LO1A _K02 Student/ka ma świadomość wymogów pracy zespołowej 

06LO1A _K03 Student/ka ma twórcze podejście do analizowania procesów gospodarczych 
dotyczących logistyki 

06LO1A _K05 Student/ka wykazuje czynny udział w pracach przedsiębiorstwa lub instytucji w 
zakresie przewidzianym praktykami 

06LO1A _K06 Student/ka potrafi doskonalić umiejętności praktyczne 

 

 
Program praktyk zawodowych: 
 

 
1. Zapoznanie studenta z regulaminem wewnętrznym podmiotu przyjmującego na praktykę, 

przepisami o dyscyplinie pracy, bhp i ppoż. i innymi wynikającymi ze specyfiki działalności 
transportowo-logistycznej; 

2. Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną podmiotu, obiegiem dokumentów, ich 
klasyfikacją i zasadami przechowywania oraz archiwizowania; 

3. Identyfikacja przez studenta specyfiki otoczenia podmiotu przyjmującego na praktykę, m.in. 
otoczenia konkurencyjnego w zakresie podmiotowym związanym z funkcjonowaniem sektora 
Transport-Spedycja-Logistyka (TSL); 

4. Identyfikacja procesów planowania działań we wszelkich obszarach związanych z logistyką w 
podmiocie przyjmującym na praktykę; 

5. Identyfikacja instrumentów zarządzania w obszarze zasobów materialnych i niematerialnych w 
podmiocie przyjmującym na praktykę; 

6. Zapoznanie studenta z rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi wymiarami działalności 
gospodarczej podmiotu przyjmującego na praktykę z sektora TSL; 

7. Zapoznanie studenta z procesami decyzyjnymi w podmiocie przyjmującym na praktykę na 
różnych szczeblach zarządzania; 

8. Wykonywanie obowiązków i zadań wynikających z działalności podmiotu przyjmującego na 
praktykę zawodową; 

9. Zapoznanie studenta z metodami oceny procesów gospodarczych w podmiocie przyjmującym 
na praktykę. 

 
Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych:  
dr Joanna Górniak (joanna.gorniak@uni.lodz.pl) 
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