Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Anna Bruska, abruska@uni.opole.pl, a_bruska@o2.pl;
konsultacje email/moodle: poniedziałek i piątek 10.00-10.45
Okres: 01.05-19.06.2020 (wtorek x 7 [5/12/19/26.05+2/9/16.06], środa x 7[6/13/20/27.05+3/10/17.06], czwartek x 7[7/14/21/28.05+7/10/18.06], sobota x 1
[09.05], niedziela x 3 [17/31.05+7.06]) [65 pozycji]

Nazwa przedmiotu

INFRASTRUKTURA
LOGISTYCZNA
Wykład (wtorki)
Ćwiczenia
(wtorek/środa)

Rok/ kierunek/
forma

I LOGISTYKA, I
stopień, stacjonarne

Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia

Egzamin
(wykład),
zaliczenie na
ocenę
(ćwiczenia) –
bieżąca
weryfikacja
wiedzy i
umiejętności
poprzez Moodle*
Termin
egzaminu:
24.06.2020
Termin
poprawkowy
egzaminu:
02.09.2020

Metody i formy realizacji zajęć w trakcie KWARANTANNY (Moodle)
wraz z terminem realizacji
Wykłady

Ćwiczenia

Konsekwencje
Infrastruktura
wyboru opakowań
procesów
dla procesów
pakowania
logistycznych
(5.05.2020) Moodle
(05/06.05.2020)
Moodle
Konsekwencje
Infrastruktura
wyboru urządzeń
procesów
manipulacyjnych
manipulacyjnych
dla procesów
(12.05.2020)
logistycznych
Moodle
(12/13.05.2020)
Moodle
Funkcje logistyczne
Infrastruktura
systemów
informacyjna
informatycznych
(19.05.2020)
(19/20.05.2020)
Moodle
Moodle
Potencjał IoT dla
Infrastruktura
logistyki komunikacyjna
prezentacje
(26.05.2020)
(26/27.05.2020)
Moodle
Moodle
Centra logistyczne Działalność centrów
– istota i funkcje w
logistycznych systemie
analiza przypadków
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Konwersatoria

Seminaria

logistycznym
(2.06.2020) Moodle
Centra logistyczne
– lokalizacja
(9.06.2020) Moodle
Centra logistyczne
– infrastruktura
(16.06.2020)
Moodle

WPROWADZENIE DO
BADAŃ
NAUKOWYCH
Seminarium (czwartki)

II LOGISTYKA, I
stopień, stacjonarne

(2/3.06.2020)
Moodle
Zaliczenie ćwiczeń
(9/10.06.2020)
Moodle
Zaliczenie ćwiczeń
(16/17.06.2020)
Moodle
Warsztat naukowy
– reguły
poprawności
opracowań
naukowych
(07.05.2020)
Moodle
Błędy prac
naukowych i ich
unikanie
(14.05.2020)
Moodle
Recenzowanie prac
naukowych
(21.05.2020)
Moodle
Dyskusja nad
koncepcją badań
własnych i
artykułem
naukowym
(28.05.2020)
Moodle
Jw. (04.06.2020)
Moodle

Zaliczenie na
ocenę - bieżąca
weryfikacja
wiedzy i
umiejętności
poprzez Moodle*
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Zaliczenie
przedmiotu
(18.06.2020)
Moodle

EFEKTYWNOŚĆ
LOGISTYKI
Wykład (wtorki)
Ćwiczenia (środy)

III LOGISTYKA, I
stopień, stacjonarne

Egzamin
(wykład),
zaliczenie na
ocenę
(ćwiczenia) –
bieżąca
weryfikacja
wiedzy i
umiejętności
poprzez Moodle*
Termin
egzaminu:
24.06.2020
Termin
poprawkowy
egzaminu:
02.09.2020

Benchmarking
kosztów logistyki
w świetle wyników
badań
(05.05.2020)
Moodle
Wymiary efektów
w sferze logistyki
i metody ich
kształtowania
(12.05.2020)
Moodle
Logistyczna
wartość dodana
i metody jej analizy
cz. I. (19.05.2020)
Moodle

Koncepcja EVMS
w sferze logistyki
(26.05.2020)
Moodle
Narzędzia EVMS
w sferze logistyki
(02.06.2020)
Moodle
Logistyczna
wartość dodana
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Analiza wybranych
pozycji kosztów
logistyki - zadania
(06.05.2020)
Moodle
Porównania
międzynarodowe
efektywności
logistyki cz. I.
koszty (13.05.2020)
Moodle
Ocena systemu
logistycznego
przedsiębiorstwa zadania
(20.05.2020)
Moodle
Porównania
międzynarodowe
efektywności
logistyki cz. II. LPI
i wartość dodana
(27.05.2020)
Moodle
EVMS w procesach
logistycznych cz. 1
(03.06.2020)
Moodle
EVMS w procesach
logistycznych cz. 2

i metody jej analizy
cz. II. (09.06.2020)
Moodle
Egzamin „0”
(16.06.2020)
Moodle
Metody i techniki
kontroli procesów
realizowanych w
magazynach (audyt
magazynowy)
(06.05.2020)
Moodle

PROCESY
MAGAZYNOWANIA
W LOGISTYCE
Wykład (środy 2T)
Ćwiczenia (wtorki)

III LOGISTYKA, I
stopień, stacjonarne

Zaliczenie na
ocenę - bieżąca
weryfikacja
wiedzy i
umiejętności
poprzez Moodle*

Metody i techniki
kontroli procesów
realizowanych w
magazynach (KPI
magazynu i
controlling)
(20.05.2020)
Moodle

Technologie
informatyczne
stosowane w
procesach
magazynowych
(03.06.2020)
Moodle
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(10.06.2020)
Moodle
Zaliczenie ćwiczeń
(17.06.2020)
Moodle
Procesy kompletacji
- zadania
(05.05.2020)
Moodle
Audyt w
usprawnianiu pracy
magazynu – analiza
przypadku
(12.05.2020)
Moodle
System wskaźników
dla magazynu –
zadania i analiza
przypadku
(19.05.2020)
Moodle
Stosowanie prognoz
w procesach
magazynowych
(26.05.2020)
Moodle
Zapas w magazynie
- zadania
(02.06.2020)
Moodle
IT w magazynie –
studia przypadków
(10.06.2020)
Moodle

Zaliczenie
przedmiotu
(17.06.2020)
Moodle

SEMINARIUM
DYPLOMOWE
Seminarium (czwartki)

III LOGISTYKA, I
stopień, stacjonarne

TECHNIKI PROMOCJI
Wykład (czwartki)

III
ZARZĄDZANIE, I
stopień, stacjonarne

Zaliczenie ćwiczeń
(16.06.2020)
Moodle

Realizacja
kolejnych etapów
Zaliczenie na
pracy dyplomowej
ocenę - bieżąca
– tryb
weryfikacja
indywidualny
wiedzy i
(07.05-04.06.2020)
umiejętności
Moodle
poprzez Moodle*
Złożenie gotowej pracy dyplomowej do dziekanatu: 06-14.06.2020
Skuteczne promocje
– analiza
przypadków cz. 1.
reklama
(07.05.2020)
Moodle
Skuteczne promocje
– analiza
przypadków cz. 2.
Zaliczenie na
public relations
ocenę - bieżąca
(14.05.2020)
weryfikacja
Moodle
wiedzy i
Skuteczne promocje
umiejętności
– analiza
poprzez Moodle*
przypadków cz. 3.
marketing
zewnętrzny
(21.05.2020)
Moodle
Skuteczne promocje
– analiza
przypadków cz. 4.
media
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EFEKTYWNOŚĆ
LOGISTYKI
Wykład
(sobota/niedziela)
Ćwiczenia
(sobota/niedziela)

III LOGISTYKA, I
stopień,
niestacjonarne

PROCESY
MAGAZYNOWANIA
W LOGISTYCE
Wykład
(sobota/niedziela)

III LOGISTYKA, I
stopień,
niestacjonarne

społecznościowe
(28.05.2020)
Skuteczne promocje
– analiza
przypadków cz. 5.
innowacje w
promocji
(04.06.2020)
Zaliczenie
przedmiotu
(18.06.2020)
Egzamin
Benchmarking
Porównania
(wykład),
kosztów logistyki
międzynarodowe
zaliczenie na
w świetle wyników
efektywności
ocenę
badań
logistyki
(ćwiczenia) –
(09.05.2020)
(09.05.2020)
bieżąca
Moodle
Moodle
weryfikacja
Wymiary efektów
Ocena systemu
wiedzy i
w sferze logistyki
logistycznego
umiejętności
i metody ich
przedsiębiorstwa poprzez Moodle*
kształtowania
zadania
Termin
(17.05.2020)
(17.05.2020)
egzaminu:
Moodle
Moodle
27.06.2020
Koncepcja EVMS
Termin
EVMS w procesach
w sferze logistyki
poprawkowy
logistycznych (25(31.05.2020)
egzaminu:
26.04.2020) Moodle
Moodle
05.09.2020
Zaliczenie na
Metody i techniki Procesy kompletacji
ocenę - bieżąca
kontroli procesów
- zadania
weryfikacja
realizowanych w
Audyt w
wiedzy i
magazynach (audyt usprawnianiu pracy
umiejętności
magazynowy, KPI, magazynu – analiza
poprzez Moodle*
controlling)
przypadku
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Ćwiczenia
(sobota/niedziela)

(17.05.2020)
Moodle
Technologie
informatyczne
stosowane w
procesach
magazynowych
(31.05.2020)
Moodle
Zaliczenie
przedmiotu
(07.06.2020)
Moodle

PUBLIC RELATIONS
Tryb konsultacyjny
(piątek 10.00-10.45)
During office hours
(Fridays 10.00-10.45)

INSTRUMENTY
ZARZĄDZANIA
LOGISTYCZNEGO
Wykład (czwartki 1T)
Ćwiczenia (czwartki 2T)

(17.05.2020)
Moodle
System wskaźników
dla magazynu –
zadania i analiza
przypadku
IT w magazynie –
studia przypadków
(31.05.2020)
Moodle
Zaliczenie ćwiczeń
(07.06.2020)
Moodle

Wykorzystanie
metody
storytellingu w PR
Zaliczenie na
(07-21.05.2020)
III
ocenę - bieżąca
Moodle
INTERNATIONAL weryfikacja
Zastosowanie PR
BUSINESS, I
wiedzy i
w sytuacjach
stopień, stacjonarne umiejętności
kryzysowych
poprzez Moodle*
(28.05-04.06.2020)
Moodle
Zaliczenie przedmiotu: 18.06.2020
Metody i narzędzia
Decyzje logistyczne
znakowania i
w zakresie
Zaliczenie na
pakowania towarów
realizacji zamówień
ocenę - bieżąca
– przykłady
I ZARZĄDZANIE,
(14.05.2020)
weryfikacja
i zadania
II stopień,
Moodle
wiedzy i
(7.05.2020) Moodle
stacjonarne
umiejętności
Decyzje logistyczne Metody i narzędzia
poprzez Moodle*
w zakresie obsługi
projektowania
klienta
i obsługi zamówień
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(28.05.2020)
Moodle

KOSZTY
LOGISTYCZNE W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
Wykład (wtorek)

II
ZARZĄDZANIE,
II stopień,
stacjonarne

Zaliczenie wykładu
(10.06.2020)
Moodle
Koszty logistyki wg
sprawozdań
finansowych
(05.05.2020)
Moodle
Metody oceny
kosztów logistyki
(12.05.2020)
Moodle
Zaliczenie na
Audyt w sferze
ocenę - bieżąca
kosztów logistyki
weryfikacja
(19.05.2020)
wiedzy i
Moodle
umiejętności
poprzez Moodle*
Controlling
kosztów logistyki
(26.05.2020)
Moodle
Budżet logistyki
(02.06.2020)
Moodle
Koncepcja EVMS
w sferze logistyki
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– przykłady
i zadania
(21.05.2020)
Moodle
Metody i narzędzia
logistycznej obsługi
klienta - zadania
(04.06.2020)
Moodle
Zaliczenie ćwiczeń
(18.06.2020)
Moodle

(09.06.2020)
Moodle
Zaliczenie
przedmiotu
(16.06.2020)
Moodle
Planowanie
wielkości zapasów
magazynowych
(12.05.2020)
Moodle
Planowanie liczby
urządzeń i obsady
kadrowej do
Zaliczenie na
obsługi procesów
PROCESY
III JĘZYK OBCY
ocenę - bieżąca
magazynowych
MAGAZYNOWANIA
W SEKTORZE
weryfikacja
(26.05.2020)
W LOGISTYCE
USŁUG, I stopień, wiedzy i
Moodle
Wykład (wtorki 1T)
stacjonarne
umiejętności
Dokumentacja
poprzez Moodle*
procesów
magazynowych
(09.06.2020)
Moodle
Zaliczenie
przedmiotu
(15.06.2020)
Moodle
* przy braku możliwości przeprowadzenia weryfikacji poprzez moodle na bieżąco (np. wskutek czynników losowych) – test / sprawdzenie zadań wykonanych
przez studentów po zakończeniu kwarantanny
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