
Uchwała nr 47 - XIV/06/2011 

Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej  

z dnia 6 czerwca 2011 r. 

w sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I i II stopnia  

na kierunku Logistyka 
 

 

Na podstawie art. 68, ust.,1 pkt 21 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania akceptuje zmiany w programie studiów stacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logistyka, polegające na następujących zmianach: 

na pierwszym stopniu studiów 

Semestr 1 

Podział przedmiotu Informatyka 30w, 30ćw, 4 ECTS na: 

Technologia Informacyjna 15w, 15ćw, 2 ECTS i Informatyka 15w, 15ćw, 2 ECTS 

Semestr 2 

Zmiana nazwy przedmiotu z Statystyka matematyczna na Statystyka 

Semestr 3 

Marketing z 45w na Marketing 30w i 15ćw 

Nauka o materiałach z 30w i 30 lab na 30w i 15 lab 

Technika technologia i infrastruktura logistyczna (kierunkowy) z 15w, 15lab, 15proj na 

30w i 15proj 

Semestr 4 

Zmiana nazwy przedmiotów obieralnych z: 

Organizacja technicznego przygotowania produkcji/ z Organizacja procesów 

pomocniczych na Zabezpieczenie procesów logistycznych 

Przeniesienie przedmiotu Elektrotechnika i elektrotechnika/ Fizyka kwantowa z sem 5 

na sem 4 oraz zamiana Fizyki kwantowej  

na przedmiot Integracja procesowo – produktowa 

Semestr 5 

Zmiana nazwy przedmiotu z Inżynieria i analiza systemowa na Inżynieria systemów i 

analizy systemowej 

Przeniesienie przedmiotu Ekologistyka z sem 6. 

Semestr 6  

Przeniesienie przedmiotu humanistycznego z sem 4 na sem 6 

Ochrona własności intelektualnej – 15 godz. W  

Semestr 7  

Zmiana nazwy przedmiotu z Projekt zespołowy na Praca dyplomowa – projekt inżynierski 

 

Ujednolicenie punktów ECTS dla przedmiotów dowolnej obieralności 

Przedmiot obieralny – 2 p ECTS 

na drugim stopniu studiów 

Semestr 1 

Zmniejszenie liczby godzin w przedmiocie Projektowanie systemów i procesów 

logistycznych - z 15w, 15lab, 30proj, na 15w, 15lab, 15proj 

Wprowadzenie przedmiotu - Zarządzanie przedsiębiorstwem 15w 



§ 2 

Zmiany, o których mowa w § 1 będą realizowane na poszczególnych semestrach począwszy 

od rekrutacji na rok akademicki 2010/2011. 

 

 

 

.................................................................. 

   prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski 

Przewodniczący Rady WIZ PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 „Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy w szczególności: [..] uchwalanie, po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat 

uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów studiów i programów nauczania” 

 


