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Karta przedmiotu studiów podyplomowych 
 
Nazwa studiów podyplomowych  Logistyka w przedsiębiorstwie  
Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Obszar nauk technicznych 
Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów podyplomowych Zarządzanie i Inżynieria produkcji 
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy kierownika studiów podyplomowych  dr inż. Cezary Wiśniewski 

Dane kontaktowe kierownika studiów podyplomowych 
Numer telefonu  243675993 
Adres e-mail wis@pw.plock.pl 

  
Nazwa przedmiotu w języku polskim Przygotowanie pracy końcowej 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diploma Preparation 
Kod przedmiotu SPLwP_10 
Usytuowanie przedmiotu w planie studiów sem. II 
Liczba punktów ECTS 4 
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy koordynatora przedmiotu dr inż. Cezary Wiśniewski 

Dane kontaktowe koordynatora przedmiotu 
Numer telefonu 243675993 
Adres e-mail janka@pw.plock.pl 

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy osoby prowadzącej zajęcia teoretyczne (wykłady) - 

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia teoretyczne (wykłady) 
Numer telefonu - 

Adres e-mail - 

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy osoby prowadzącej zajęcia praktyczne (ćwiczenia) prof. dr hab. inż. Lech Dwiliński, dr inż. Cezary Wiśniewski, dr inż. Lech Barszczewski 

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia praktyczne (ćwiczenia) 
Numer telefonu 243675993 

Adres e-mail janka@pw.plock.pl 

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy osoby prowadzącej zajęcia praktyczne (laboratorium) - 

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia praktyczne (laboratorium) 
Numer telefonu - 

Adres e-mail - 

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy osoby prowadzącej zajęcia praktyczne (projekt) - 

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia praktyczne (projekt) 
Numer telefonu - 

Adres e-mail - 

Wymagania wstępne  Wszystkie przedmioty objęte programem kształcenia 

Cel przedmiotu 
Celem przedmiotu jest opracowanie przez słuchacza pracy końcowej i przygotowanie się słuchacza do obrony pracy 
końcowej.  

Treści kształcenia w zakresie zajęć teoretycznych (wykłady) - 
Treści kształcenia w zakresie zajęć praktycznych (ćwiczenia) - 
Treści kształcenia w zakresie zajęć praktycznych (laboratorium) - 
Treści kształcenia w zakresie zajęć praktycznych (projekt) - 

Regulamin przedmiotu 
Warunkiem uzyskania punktów ECTS z przedmiotu jest otrzymanie przez słuchacza pozytywnej oceny z pracy 
końcowej oraz otrzymanie przez słuchacza pozytywnej oceny z obrony pracy końcowej. 

Wykaz literatury podstawowej Literatura uzależniona od tematyki pracy końcowej 
Wykaz literatury uzupełniającej - 
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Symbol efektu 
kształcenia dla studiów 
podyplomowych 

Opis efektu kształcenia osiąganego 
w ramach danego przedmiotu 

SPLwP_W01 - 
SPLwP_W02 - 
SPLwP_W03 - 
SPLwP_W04 - 
SPLwP_W05 - 
SPLwP_W06 - 
SPLwP_W07 - 
SPLwP_W08 - 
SPLwP_W09 - 
SPLwP_W10 - 
SPLwP_U01 - 
SPLwP_U02 - 
SPLwP_U03 - 
SPLwP_U04 - 
SPLwP_U05 - 

SPLwP_U06 
Potrafi analizować rozpatrywane w pracy końcowej problemy, formułować wnioski oraz decydować o zakresie samodzielnego uzupełnienia niezbędnych informacji w celu napisania pracy 
końcowej. 

SPLwP_U07 Potrafi wykorzystywać źródła literaturowe (książki, czasopisma, katalogi, Internet) do pozyskiwania informacji niezbędnych do napisania pracy końcowej. 
SPLwP_KS01 - 
SPLwP_KS02 - 

SPLwP_KS03 
Ma świadomość ograniczeń związanych z przekazaniem w trakcie studiów podyplomowych pełnej wiedzy i nabyciem umiejętności z zakresu logistyki, a tym samym rozumie potrzebę 
samodzielnego uzupełniania wiedzy logistycznej w celu prawidłowej realizacji obowiązków zawodowych. 

 
Symbol efektu 
kształcenia dla studiów 
podyplomowych 

Sposób weryfikowania efektów kształcenia  
w ramach danego przedmiotu 

Sposób dokumentacji efektów kształcenia 
w ramach danego przedmiotu 

SPLwP_W01 - - 
SPLwP_W02 - - 
SPLwP_W03 - - 
SPLwP_W04 - - 
SPLwP_W05 - - 
SPLwP_W06 - - 
SPLwP_W07 - - 
SPLwP_W08 - - 
SPLwP_W09 - - 
SPLwP_W10 - - 
SPLwP_U01 - - 
SPLwP_U02 - - 
SPLwP_U03 - - 
SPLwP_U04 - - 
SPLwP_U05 - - 
SPLwP_U06 Prezentacja i obrona pracy końcowej Oceny w protokole obrony pracy końcowej 
SPLwP_U07 Prezentacja i obrona pracy końcowej Oceny w protokole obrony pracy końcowej 
SPLwP_KS01 - - 
SPLwP_KS02 - - 
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SPLwP_KS03 Prezentacja i obrona pracy końcowej Oceny w protokole obrony pracy końcowej 
 
Forma pracy słuchacza Godzinowy nakład pracy słuchacza 

Opracowanie pracy końcowej 70 

Przygotowanie do obrony pracy końcowej 30 

Sumaryczny czas potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia 100 
 

dr inż. Cezary Wiśniewski dr inż. Cezary Wiśniewski 
tytuł/stopień naukowy/zawodowy koordynatora przedmiotu tytuł/stopień naukowy/zawodowy kierownika studiów podyplomowych 

  
…………….……………………………………. …………….……………………………………. 

podpis koordynatora przedmiotu  podpis kierownika studiów podyplomowych 

 


