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studia inżynierskie profil kształcenia – praktyczny

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i n f o r m a t o r  dla kandydatów na studia w roku 2018/2019

o kierunku 

Dzisiejszy inżynier pracujący w  branży Transport – Spedy-
cja – Logistyka (TSL) to nie tylko osoba projektująca technicz-
ne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL, ale również 
często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 
ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospo-
darczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp. 

Absolwent nowego kierunku studiów Logistyka i  trans-
port jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowi-
skach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy 
i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport – Spedy-
cja – Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wy-
specjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsię-
biorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych – w ko-
mórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybu-
cją oraz magazynowaniem. 

Absolwent jest w przygotowany m.in. do:
 – projektowania systemów oraz procesów logistycznych 

i transportowych,
 – zarządzania specjalistycznymi funkcjami i  procesami 

(np. w ramach łańcucha dostaw),
 – projektowania przestrzeni magazynowej i jej infrastruktury,
 – stosowania zasad mechaniki i  wytrzymałości materiałów 

oraz zasad dotyczących pozostałych działań inżynierskich,
 – projektowania i organizacji transportu,

 – analizowania rozwiązań w  zakresie organizacji procesów 
logistycznych i  transportowych, a  także wskazywania 
kierunków rozwoju tych procesów,

 – obsługiwania programów wykorzystywanych w  logistyce 
i transporcie,

 – zarządzania zasobami ludzkimi w procesach logistycznych 
i w transporcie,

 – analizy i kształtowania ekonomicznej efektywności realizo-
wanych procesów logistycznych i transportowych.

specjaLności
(Lub bLoki przedmiotów zawodowych):

 – Inżynieria systemów logistycznych i transportowych 
 – Logistyka produkcji i dystrybucji 
 – Organizacja i  zarządzanie w  transporcie kolejowym - spe-

cjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o.

po studiach

absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na na-
stępujących stanowiskach: menedżer organizacji ruchu trans-
portowego w  firmach transportowo-spedycyjnych, inżynier 

w  przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, 
spedycją, produkcją, spedytor w  firmach spedycyjnych, trans-
portowych oraz produkcyjnych, specjalista do spraw transportu 
w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się 
o  zwolnienie z  egzaminu związanego z  uzyskaniem certy-
fikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

praktyki studenckie i projekty zawodowe

Uczelnia ściśle współpracuje z  doświadczonymi firmami 
z  branży produkcyjnej oraz branży Transport - Spedycja - Lo-
gistyka. Współpraca pozwoli na realizację praktyk w wymiarze 
min. 600 godz. W programie studiów uwzględniono również 
projekty, które uzupełniają praktyki i  stanowią kluczowy ele-
ment kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy 
z pracodawcą.

partnerzy

POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o. 
Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
LSSE S.A.


