Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Iwona Pisz, ipisz@uni.opole.pl; konsultacje elektroniczne poprzez email, telefon wtorek, godz. 12:30-13:15, środa
godz.13.15-14.00

Nazwa przedmiotu

Rok/
kierunek/forma

Sposób weryfikacji
realizacji efektów
kształcenia

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)
wraz z terminem realizacji
Wykłady

PODSTAWY
LOGISTYKI

PODSTAWY
LOGISTYKI

II Zarządzanie,
I stopień
stacjonarne

III Ekonomia
I stopień
stacjonarne

egzamin pisemny,
test wiedzy oraz
certyfikacja z modułu
Magazyn w ramach
Wirtualnej Akademii

egzamin pisemny,
test wiedzy oraz
certyfikacja z modułu
Magazyn w ramach
Wirtualnej Akademii

Test próbny z Modułu Magazyn
/7.04.2020/, platforma
edu.trans.eu j
Test próbny z Modułu Transport
/21.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Test próbny z Modułu Spedycja
/28.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Test próbny z Modułu Magazyn
/1.04.2020/, platforma
edu.trans.eu j
Test próbny z Modułu Transport
/8.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Test próbny z Modułu Spedycja
/15.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Wirtualna Akademia TransEdu
Moduł Menedżer branży TSL
/22.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Test próbny z Modułu Menedżer
branży TSL
/29.04.2020/, platforma
edu.trans.eu

Ćwiczenia

Konwersatoria

Seminaria

egzamin pisemny, test
wiedzy oraz
certyfikacja z modułu
Magazyn w ramach
Wirtualnej Akademii

PODSTAWY
LOGISTYKI

Język Biznesu
II stopnia
stacjonarne

LOGISTYCZNA
OBSŁUGA KLIENTA

III Logistyka
I stopień
stacjonarne

Egzamin pisemny na
koniec semestru

LOGISTYCZNA
OBSŁUGA KLIENTA

III Logistyka
I stopień
niestacjonarne

Egzamin pisemny na
koniec semestru

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
LOGISTYCZNYMI

III Logistyka
I stopień
stacjonarne

zaliczenie pisemne
(na koniec semestru)

Test próbny z Modułu Magazyn
/1.04.2020/, platforma
edu.trans.eu j
Test próbny z Modułu Transport
/8.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Test wiedzy z Modułu Spedycja
/15.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Wirtualna Akademia TransEdu
Moduł Menedżer branży TSL
/22.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Test próbny z Modułu Menedżer
branży TSL
/29.04.2020/, platforma
edu.trans.eu
Logistyczna obsługa klienta i
miejsce w zarządzaniu łańcuchami
dostaw
Systemy CRM i ich wykorzystanie
w obsłudze klienta
/8.04.2020, 22.04.2020/, e-mail
Logistyczna obsługa klienta i
miejsce w zarządzaniu łańcuchami
dostaw
Systemy CRM i ich wykorzystanie
w obsłudze klienta
/4.04.2020/, e-mail
Klasyfikacja projektów
logistycznych, Przykłady
projektów
Modelowanie projektów
logistycznych
Obszary wiedzy zarządzania
projektami

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
LOGISTYCZNYMI

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

III Logistyka
I stopień
niestacjonarne

II Obsługa biznesu
I stopień
stacjonarne

zaliczenie pisemne
(na koniec semestru)

/1.04.2020, 15.04.2020,
29.04.2020/, e-mail
Klasyfikacja projektów
logistycznych, Przykłady
projektów
Modelowanie projektów
logistycznych
Obszary wiedzy zarządzania
projektami
/18.04.2020/, e-mail
Przykłady projektów
zakończonych sukcesów,
porażką, przyczyny,
skutki, rekomendacje
Metody, narzędzia,
techniki w zarządzaniu
projektami
Obszary wiedzy
zarządzania projektami
/7.04.2020, 21.04.2020,
28.04.2020/, e-mail

Prezentacja e-mail - w
czasie kwarantanny,
Wypowiedź ustna po
zakończeniu
kwarantanny

LOGISTYKA
PRODUKCJI

III Logistyka
I stopień
stacjonarne

Egzamin pisemny na
koniec semestru

Komputerowe wspomaganie
logistyki produkcji. /2.04.2020,
16.04.2020, 23.03.2020,
30.04.2020/, e-mail

LOGISTYKA
PRODUKCJI

III Logistyka
I stopień
niestacjonarne

Egzamin pisemny na
koniec semestru

Komputerowe wspomaganie
logistyki produkcji. /04.04.2020,
18.04.2020, 25.03.2020/, e-mail

III Logistyka
I stopień
stacjonarne

Zaliczenie po
zakończeniu
kwarantanny

LOGISTYKA
PRODUKCJI

Komputerowe
wspomaganie logistyki
produkcji - zastosowania,
przykłady, zadania
/12.03.2020, 19.03.2020,
26.03.2020/, e-mail

LOGISTYKA
PRODUKCJI

SEMINARIUM
DYPLOMOWE

SEMINARIUM
DYPLOMOWE

III Logistyka
I stopień
niestacjonarne

Zaliczenie po
zakończeniu
kwarantanny

JOSU
I stopień
stacjonarne

systematyczne
sprawdzanie
fragmentów prac
przesyłanych przez
studentów

III Logistyka
I stopień
niestacjonarne

systematyczne
sprawdzanie
fragmentów prac
przesyłanych przez
studentów

Komputerowe
wspomaganie logistyki
produkcji - zastosowania,
przykłady, zadania
/04.04.2020, 18.04.2020,
25.03.2020/, e-mail
Realizacja zadań zgodnie z
indywidualnymi
potrzebami studenta

/01..04.202030.04.2020/, e-mail,
telefon
Realizacja zadań zgodnie z
indywidualnymi
potrzebami studenta
/01.04-30.04.2020/, email, telefon

