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Międzynarodowe akredytacje ALK:

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to studia stanowiące odpowiedź Akademii Leona
Koźmińskiego na potrzeby polskich i zagranicznych firm, które muszą zmierzyć się z ogromnym i stale
rosnącym wpływem rozwiązań logistycznych na globalne przepływy towarowe, rynek TSL i jego
uczestników na świecie, a szczególnie w Polsce. Zdobyta w ALK wiedza, kompetencje i umiejętności
pomogą absolwentowi w staniu się atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy, również na szczeblach
kierowniczych, w różnego typu przedsiębiorstwach, nie tylko logistycznych, transportowych, kurierskich
czy handlowych.
dr Mirosław Antonowicz, Dyrektor Logistics & Procurement Center ALK
Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK
Opiekun merytoryczny studiów

„
Obecne uwarunkowania gospodarcze, globalizacja procesów biznesowych, sprzedaży,
produkcji i zaopatrzenia determinowane są przez stale rosnące zapotrzebowanie na
praktyczną i skonkretyzowaną wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania systemami
logistycznymi. Znaczenie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw przy wsparciu technologii
informacyjno-komunikacyjnych zmieniają sposób, w jaki funkcjonują przedsiębiorstwa
i w jaki są zarządzane w turbulentnym otoczeniu. Głównym celem studiów jest pomoc
studentom w zdobyciu kompetencji i umiejętności niezbędnych do budowania kariery
zawodowej w świecie, w którym logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe
znaczenie.
prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski
Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce,
Wicedyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center ALK

„
Sektor usług logistycznych to prężnie rozwijający się sektor rynku pod względem dynamiki
przyrostu liczby miejsc pracy i wzrostu przychodu globalnego brutto kraju. Logistyka jest to
obecnie jeden z niewielu obszarów działalności przedsiębiorstw pozwalający na zbudowanie
realnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Zawód logistyka już za pięć lat będzie drugim
najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Studia w ALK pozwolą studentom podążać
za bieżącymi trendami i nie zostać z tyłu w konkurencyjnej gospodarce, a jednocześnie pozwolą
nabyć wiedzę i umiejętności, na które będzie rosło zapotrzebowanie w przyszłości.
Arkadiusz Żurek, Dyrektor Generalny
Instytutu Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce w Warszawie
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Partnerzy programu:

Zarządzanie kompleksowym łańcuchem dostaw poszczególnych surowców, półproduktów i komponentów
staje się coraz bardziej istotnym elementem organizacji przedsiębiorstw. Sprawna logistyka kupowanych dóbr
staje się ważnym elementem przewagi konkurencyjnej. W przyszłości coraz ważniejszą rolę
w firmach będą odgrywały struktury odpowiedzialne za zarządzanie szeroko rozumianym łańcuchem dostaw
zw zarządzaniu wartością oferowanych produktów i efektywne wykorzystywanie innowacji poszczególnych
dostawców. Patronujemy kierunkowi z ogromną przyjemnością, dzieląc się wiedzą praktyczną z zakresu
zakupów i e-zakupów. Wierzę, że studia oferowane przez Akademię Leona Koźmińskiego mogą studentom
pomóc przygotować się na nowe wyzwania.
dr Tomasz Gonsior
Wiceprezes OptiBuy
Dachser od lat angażuje się w projekty edukacyjne mające na celu podnoszenie wiedzy młodych logistyków.
Jednym z naszych celów jest promowanie obszaru zarządzania logistycznego jako wyboru ścieżki rozwoju dla
młodych ludzi. Z ogromną przyjemnością bierzemy udział w spotkaniach, konferencjach i wykładach, mogąc się
dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą zarówno logistyczną, jak i zarządczą. W każdym roku akademickim
organizujemy również praktyki dla studentów i widzimy, że kierunki związane z łańcuchami dostaw zyskują z roku
na rok na popularności. Jesteśmy przekonani, że połączenie nauki w systemie akademickim z wiedzą praktyczną,
zdobywaną w pracy, cenią sobie zarówno studenci, jak i firmy logistyczne oraz uczelnia. Dla młodych ludzi jest to
ważne doświadczenie zawodowe podnoszące ich atrakcyjność na rynku pracy, dla firm logistycznych to
możliwość pozyskania doskonale przeszkolonych i wyedukowanych pracowników. Z kolei uczelnia uatrakcyjnia
w ten sposób swoją ofertę kształcenia dopasowaną do potrzeb rynku i branży. Bardzo uważnie przyglądamy się
studentom podczas praktycznego kształcenia oraz tym, z którymi się spotykamy na uczelni. Wielu z nich po
zakończeniu nauki decyduje się przyjść do nas do pracy, ceniąc sobie profesjonalne podejście i dobrą atmosferę
w naszej firmie. Dlatego z radością przyjmujemy inicjatywę jednej z najlepszych uczelni biznesowych w Polsce
w dziedzinie edukacji logistycznej.
dr inż. Grzegorz Lichocik, Prezes / Managing Director European Logistics
Dachser Sp. z o.o. Polska

Morze... nie tylko oddziela kontynenty, ale też łączy kraje, bo przecież przewozy statkami obsługują 80% globalnego
handlu. Rynek przewozów kontenerowych jest nieobliczalny, zaskakując gigantycznymi stratami,
a jednocześnie spektakularnymi inwestycjami i mega wielkimi statkami. Dodatkowo w Polsce rośnie jak rzadko
która branża. ALK ze swoją renomą ma możliwość sięgania po najlepszych partnerów gwarantujących wysoki
poziom nauczania w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw z uwzględnieniem łańcuchów morskich. Dlatego
warto korzystać z propozycji tej uczelni.
Maciej Brzozowski, Hafen Hamburg Marketing e.V.
Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce

INFORMACJE PODSTAWOWE
Poziom studiów
Tryb studiów
Czas trwania studiów
Język, w jakim odbywają się zajęcia
Tytuł uzyskany przez absolwenta studiów
Możliwy do uzyskania tytuł zawodowy
Ilość punktów ECTS

studia drugiego stopnia
niestacjonarne (weekendowe)
2 lata
polski, angielski (wybrane przedmioty)
magister
Senior Logistician
min. 120
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Cel i specyfika programu
Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadr y
specjalistycznej i menedżerskiej oraz przedsiębiorców, gotowych do
podejmowania wyzwań w dynamicznie zmieniającym się
międzynarodowym środowisku, determinowanym przez stale
rosnące znaczenie wymiany towarowej, poszukiwanie nowych źródeł
zaopatrzenia i zbytu, technologie informacyjno-komunikacyjne, które
zmieniają sposób, w jaki przedsiębiorstwa funkcjonują i są zarządzane.

Atuty zakresu zarządzanie logistyką
i łańcuchami dostaw
§ Program jest współtworzony na bazie programu ELA

– Europejskiego Towarzystwa Logistycznego i CSCMP
– Council of Supply Chain Management.
§ Partnerami studiów są między innymi firmy z rynku TSL i nie

tylko, np. OptiBuy, Dachser Intelligent Logistics, Instytut INTL,
CSCMP Poland Roundtable.
§ W ramach realizacji programu studenci mają bezpośredni

Odbiorcy

kontakt z uznanymi praktykami biznesu logistycznego.

Studia są skierowane do wszystkich chcących pogłębiać swoją wiedzę
i doskonalić umiejętności w dziedzinie zarządzania, a także zdobyć
zaawansowaną, interdyscyplinarną i nowoczesną wiedzę w obszarze
szeroko rozumianej wiedzy logistycznej, jej wpływu na zarządzanie
przedsiębiorstwem, w szczególności na postępujące procesy
zarządzania przepływami dóbr w czasie i przestrzeni przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.
Studia są adresowane zarówno do młodych osób, które ukończyły
studia pierwszego stopnia, mających ograniczone doświadczenie
zawodowe, jak również do osób mogących się pochwalić
doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy w branży TSL bądź
w pracy na stanowiskach w różnych obszarach działań logistycznych
i pragnących wykorzystać potencjał drzemiący w procesach
logistycznych wspieranych przez nowoczesne technologie
informatyczne, internetowe i komunikacyjne
tkwiące
np. w e-logistyce.

§ Studenci mają możliwość uzyskania tytułu zawodowego

Candidate European Senior Logistician Europejskiego
Towarzystwa Logistycznego (ELA) lub Senior Logistician.
§ Studia zostaną objęte również programem certyfikacyjnym

amerykańskiej organizacji Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP), umożliwiając uzyskanie certyfikatu
zawodowego o charakterze globalnym.
§ Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania,

a także suplement zawierający informację o zakresie
ukończonych studiów (zarządzanie logistyką i łańcuchami
dostaw).

Dlaczego studia w Koźmińskim?
§ Wg rankingów „Financial Times” najlepsza uczelnia biznesowa

w Europie Środkowo-Wschodniej
§ Nr 1 wśród uczelni ekonomicznych w Polsce, od 21 lat

nieprzerwanie na 1 miejscu wśród uczelni niepublicznych
w rankingach „Perspektyw"
§ Prestiżowe akredytacje międzynarodowe

– EQUIS, AACSB, AMBA
§ Cztery wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej
§ Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne
§ Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna

z doświadczeniem w praktyce gospodarczej
§ Studenci z ponad 70 krajów
§ Studencka wymiana międzynarodowa z ponad

200 uczelniami na całym świecie

Rankingi ,,FINANCIAL TIMES”

48

miejsce
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wśród najlepszych europejskich
uczelni biznesowych (2019)

42
miejsce

w rankingu najlepszych światowych
studiów magisterskich z zarządzania
(2019)

Zakres pozyskiwanej wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:
§ nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalające na

głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami
i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym
otoczeniu zewnętrznym, w szczególności tych związanych
z działaniami logistycznymi i zarządzaniem łańcuchami dostaw
przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, telematycznych
i internetowych oraz zjawisk partnerstwa, kooperacji, integracji
§ modeli biznesowych, np. operatora, integratora czy dyrygenta
§ rozwiązywania złożonych problemów logistycznych, w dyna-

micznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych, np.
tworzenia, konfiguracji i rekonfiguracji i budowy struktur
łańcuchów dostaw, działania w sieciach logistycznych,
współpracy międzyorganizacyjnej
§ projektowania, usprawniania i zarządzania procesami

w łańcuchu dostaw, w tym e-logistyki

§ marketingu usług logistycznych
§ logistyki w e-commerce
§ e-logistyki i rozwiązań SAP
§ zarządzania sieciami, transportem i sieciami dostaw
§ multi i intermodalizmu
§ zarządzania konfliktem i zaufaniem w łańcuchach dostaw

Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania logistyką
i łańcuchami dostaw można podjąć pracę jako:
§ operator logistyczny
§ spedytor międzynarodowy
§ pracownik przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych

wdrażających rozwiązania logistyczne
§ pracownik firm transportowych wszystkich sektorów transportu
§ operator wielkich centrów dystrybucyjnych i magazynowych
§ pracownik przedsiębiorstw działających w sektorze

§ prowadzenia diagnoz (analiz, interpretacji i ocen) w oparciu

o złożone dane uwzględniające szeroki kontekst
podejmowanych działań biznesowych

transportowo-spedycyjno-logistycznym
§ pracownik instytucji publicznych, administracyjnych

i samorządowych współdziałających z branżą TSL

§ aktywnego uczestnictwa w procesie planowania

§ osoba współpracująca w firmie rodzinnej

i podejmowania decyzji strategicznych
§ formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na

bazie znajomości specyfiki, potencjału, możliwości, jakie dają
organizacji nowe technologie i nowe sposoby działania oraz
środowisko biznesowe oczekujące wysokoefektywnych,
odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw
§ sprawnej współpracy międzyorganizacyjnej na bazie teorii

kosztów transakcyjnych, teorii sieci, partnerstwa logistycznego
i kooperacji
§ kompetencji poznawczych, które umożliwiają samodzielną

identyfikację luk w praktyce biznesowej

§ projektowania i modelowania łańcuchów logistycznych

§ osoba prowadząca własne rozwijające się lub zamierzające

działać w sektorze TSL przedsiębiorstwo

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez naukowców i dydaktyków, którzy
zdobywali doświadczenie m.in. w takich ośrodkach jak Oxford
University, University of Ohio, Uniwersytet Warszawski, Instytut
Logistyki i Magazynowania, Instytut Opakowań, mających stały ścisły
kontakt z praktyką gospodarczą, a także uznanych praktyków
polskiego biznesu logistycznego i konsultingowego w obszarach
logistycznych posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne.

§ modeli i strategii logistycznych

20
miejsce

w rankingu najlepszych światowych programów
magisterskich z zakresu finansów, jako jedyna
uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej (2020)

61
miejsce

wśród najlepszych programów
Executive MBA z całego świata
(2019)
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Wybrane przedmioty
§ Ekonomia menedżerska

§

Gra symulacyjna – Laboratorium SAP

§ Prawne aspekty zarządzania

§

Rachunek kosztów działań i controlling operacyjny
w logistyce i łańcuchach dostaw

§ Cyfrowa transformacja
§ CSR i przedsiębiorczość społeczna

§

Planowanie popytu i zarządzanie zapasami

§ Zarządzanie strategiczne

§

Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów

§ Przywództwo/ Człowiek w organizacji

§

Projektowanie, modelowanie i reinżynieria
łańcuchów dostaw

§

Zarządzanie dystrybucją i przepływem produktów
w sieciach dostaw

§

Zarządzanie magazynem i centrum logistycznym

§

Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

§

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem
w łańcuchach dostaw

§

Zarządzanie transportem

§

Menedżerska gra logistyczna

§ Zarządzanie międzynarodowe
§ Zarządzanie marketingowe
§ Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie
rozwiązań organizacyjnych

§ Zarządzanie operacyjne
§ Metody statystyczne
§ Metodologia badań

Przedmioty w ramach zakresu
§

Podstawy zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw

§

Marketing usług logistycznych

§

Koncepcje, modele i strategie zarządzania
łańcuchami, sieciami i przepływami w łańcuchu
dostaw

§

Logistyka w e-commerce

Konwersatoria w języku angielskim
§ Decision Support Systems (Systemy wspierania decyzji)
§ Organization of Production Systems (Organizacja systemów
produkcyjnych)

§ Digital Transformation in Logistics and Supply Chains
(Transformacja cyfrowa w logistyce i łańcuchach
dostaw)

§ Operations Research and Optimization Theory
(Badania operacyjne i teoria optymalizacji)

Uruchomienie nowego zakresu w ramach kierunku zarządzanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku, gdzie
transport odgrywa coraz większą rolę. Studiujący nowy zakres studenci będą mieli możliwość zdobycia unikalnej
wiedzy z tematyki transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia
w ALK potwierdzonego najważniejszymi akredytacjami oraz doświadczonej kadrze akademickiej osoby wybierające
ten zakres mogą być pewne, że zyskają wiedzę, która zostanie doceniona na trudnym i dynamicznie zmieniającym się
rynku pracy.
Łukasz Makarewicz
student ALK
Studia w Akademii Leona Koźmińskiego to szansa na uzyskanie tytułu magisterskiego na jednej z najlepszych uczelni
biznesowych w Europie. Kierunek zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw jest właściwą odpowiedzą na rosnące
zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę specjalistyczną wynikające z nieustannie zwiększającej się konkurencyjności
rynku. Podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstw to jedno z kluczowych zadań stawianych obecnie
menedżerom, a poznanie uwarunkowań gospodarczych, mechanizmów i procesów biznesowych oraz uświadomienie
wielowymiarowości systemów logistycznych warunkujących sprawne zarządzanie przepływami strumieni towarów,
środków finansowych czy w też informacji pozwala unikać zagrożeń, determinowanych warunkami zewnętrznymi
i wykorzystywać pojawiające się szanse. Możliwość uczenia się od kadry naukowców i dydaktyków, którzy ponad swoją
wiedzę teoretyczną są również cenionymi praktykami, to wyjątkowa szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej nad
innymi kandydatami na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Katarzyna Świderska, studentka ALK
Prezes Koła Naukowego Młodych Menedżerów Logistyki, Transportu i Zakupów

1

miejsce
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wśród uczelni
ekonomicznych

1

miejsce

wśród akademickich
uczelni niepublicznych

Formy prowadzenia zajęć

§ Koncepcje, modele i strategie zarządzania sieciami

Stosowane są przede wszystkim następujące formy prowadzenia
zajęć dydaktycznych: wykłady, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia,
warsztaty, laboratoria komputerowe – gry symulacyjne, tutoriale.
W ich ramach wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:
krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza przedstawianych
przez wykładowców studiów przypadków, przygotowywanie
i publiczna prezentacja prac (projektów, analiz, ekspertyz) grupowych
i indywidualnych, np. esejów będących efektem własnych badań
empirycznych przeprowadzonych przez studentów czy analizy
krytycznej literatury i poglądów, praca z aplikacjami internetowymi
oraz narzędziami do analizy danych i informacji.

§ Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów

i przepływami w łańcuchu dostaw
§ Zaopatrzenie i zarządzanie zakupami
§ Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
§ Zarządzanie transportem
§ Zarządzanie magazynem i centrum logistycznym

Po obronie pracy magisterskiej i wniesieniu dodatkowej opłaty
w wysokości 580 zł student uzyska certyfikat Candidate Senior
Logistician, a w przypadku posiadania już minimum 5-letniej praktyki
w obszarach wiedzy logistycznej po przystąpieniu do ostatecznego
finalnego postępowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty
w wysokości 600 zł uzyska dodatkowo tytuł zawodowy Seniora na
podstawie cer tyfikatu Senior Logistician – Europejskiego
Towarzystwa Logistycznego z siedzibą w Brukseli.

Organizacja zajęć
Zajęcia odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie w sesjach trzydniowych:
piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Student ma również możliwość zdobycia certyfikatu SCPro™
amerykańskiej organizacji Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP) po zdaniu egzaminów z wymaganych
przedmiotów.

Warunki ukończenia studiów

Po obronie pracy magisterskiej i wniesieniu dodatkowej opłaty
student uzyska certyfikat SCPro™ Level One. Po spełnieniu
warunków istnieje możliwość uzyskania certyfikatu na kolejnych
poziomach, tj. SCPro™ LevelTwo i SCPro™ LevelThree.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia
ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.
Student ma możliwość zdobycia certyfikatu Candidate Senior
Logistician po zdaniu w toku studiów egzaminów z 7 podstawowych
przedmiotów i uzyskaniu średniej ocen na poziomie 4,00.

Przystąpienie do programu certyfikacyjnego Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP) umożliwia korzystanie
z materiałów szkoleniowych (w tym case study) oraz kursów
e-learningowych. Studenci, uzyskując certyfikat CSCMP, stają się
częścią światowej sieci profesjonalistów logistyki i zarządzania
łańcuchami dostaw.

Wymagane przedmioty:
§ Podstawy zarządzania logistyką, sieciami i łańcuchami dostaw

Opłaty za studia
ZARZĄDZANIE
LOGISTYKĄ
I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

STUDIA NIESTACJONARNE

PŁATNOŚĆ ZA SEMESTR (w PLN)
I ROK

II ROK

Płatność jednorazowa

Płatność ratalna (5 rat)

Płatność jednorazowa

Płatność ratalna (5 rat)

5 400

1 100

5 800

1 180

OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 PLN

·Zasady rekrutacji
§

Kandydatami mogą być osoby, które ukończyły studia licencjackie/inżynierskie/
magisterskie.

§

Nabór na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
do wyczerpania limitu miejsc.

§

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który
ukończyli na studiach pierwszego stopnia, lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali
wymagany komponent wiedzy i umiejętności.

§

Jeśli kandydat nie miał wcześniej w ramach studiów licencjackich przedmiotów
z dyscyplin pokrewnych do kierunku administracja, w trakcie rozmowy będą
mu rekomendowane sposoby uzupełnienia wiedzy.

§

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: kozminski.edu.pl

Alicja Tomasiewicz
Specjalista ds. rekrutacji
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75
rekrutacja@kozminski.edu.pl
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Możliwości kontynuacji nauki:
Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej w zakresie
nauk społecznych: nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii
i finansów oraz nauk prawnych albo na studiach
podyplomowych.
§
§
§
§
§
§
§

Wybrane programy studiów podyplomowych w ALK:
Logistyka w zarządzaniu
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie w małej i średniej firmie
Zarządzanie hotelami
Zarządzanie projektami
Zamówienia publiczne

doktoranckie.kozminski.edu.pl
podyplomowe.kozminski.edu.pl

/kozminski

/kozminskiuni

/wwwkozminskiedupl

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 75, 22 519 21 70
rekrutacja@kozminski.edu.pl
kozminski.edu.pl/logistyka2
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