
PROGRAM STUDIÓW 

 

Nazwa kierunku studiów (nazwa kierunku 

studiów powinna być adekwatna do efektów 

uczenia się zakładanych dla programu 

studiów na tym kierunku) 

Logistyka międzynarodowa 

Dziedzina (dziedziny) nauki i dyscyplina 

(dyscypliny) naukowe, związane z 

kierunkiem studiów (jeśli kierunek studiów 

związany jest z dwoma lub więcej 

dyscyplinami, wymagane jest także 

określenie procentowego udziału liczby 

punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w 

ogólnej liczbie punktów ECTS koniecznych 

do uzyskania kwalifikacji - ze wskazaniem 

dyscypliny wiodącej). 

Dziedzina nauk społecznych: 120 pkt ECTS 

(55,81%)  

 nauki o zarządzaniu i jakości – 

dyscyplina wiodąca: 112 pkt. ECTS 

(52,09%) 

 ekonomia i finanse: 8 pkt ECTS (3,72%) 

 

Dziedziny i dyscypliny uzupełniające, w 

tym matematyka, informatyka i inne: 44 pkt. 

ECTS (20,46%) 

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: 

51 pkt. ECTS (21,89%):  

 architektura i urbanistyka 3,5 pkt. ECTS 

(1,5%)  

 informatyka techniczna i 

telekomunikacja 8,5 pkt. ECTS (3,65%) 

 inżynieria lądowa i transport: 13,5 pkt. 

ECTS (5.79%) 

  inżynieria materiałowa: 15 pkt. ECTS 

(6,44%) 

 inżynieria mechaniczna: 3,5 pkt. ECTS 

(1,5%)  

 Inżynieria środowiska, górnictwo i 

energetyka: 7 pkt. ECTS (3%) 

Poziom kształcenia studia I stopnia 

Profil kształcenia Ogólnoakademicki 

Forma studiów studia stacjonarne 

Liczba semestrów 7 

Liczba godzin dydaktycznych 1148 

Specjalności oferowane w ramach kierunku brak specjalności 

Język, w jakim prowadzony jest kierunek 

studiów 

j. polski 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

Inżynier 

Związek z misją i strategią Uczelni Tworzenie nowych kierunków studiów 

zawarte zostało w Strategii Rozwoju 

Uczelni na lata 2011-2020 (Uchwała Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 40/2010). Rozszerzenie profilu uczelni 

ekonomicznej o dodatkowe dziedziny nauki 

zdecydowanie wpisuje się w misję i wizję 



nowoczesnej uczelni, która stawia sobie za 

cel kształcenie wykwalifikowanych 

absolwentów, przygotowanych do 

funkcjonowania w dynamicznym 

środowisku gospodarczym. 

Liczba punktów ECTS wynikająca z 

programów studiów 

215 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać w ramach zajęć z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

210 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, 

warsztatowych i projektowych (dotyczy 

kierunków studiów o profilu praktycznym) 

nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS jaką student musi 

uzyskać w ramach praktyk zawodowych 

5 pkt ECTS 

Opis efektów uczenia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do programu 

studiów 

Plan studiów zgodnie z załącznikiem nr 2 do programu 

studiów 

Karty przedmiotów, obejmujące: wskazanie 

zajęć/modułu, formę ich prowadzenia, wraz 

z przypisaniem do nich efektów uczenia się i 

treści programowych zapewniających 

uzyskanie tych efektów, a także sposoby 

weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do programu 

studiów 

Wymiar, zasady, formę odbywania i 

zaliczania praktyk zawodowych 

Zgodnie z zasadami określonymi m.in. w 

Regulaminie Studiów Wyższych UEK, w 

Uchwale Senatu UEK nr 52/2019, 

Zarządzeniu Rektora nr R-0201-26/2018 z 

dnia 13 czerwca 2018 r. i innych aktach 

wewnętrznych, szczegółowych. 

Wymogi związane z ukończeniem studiów 

(praca dyplomowa / egzamin dyplomowy / 

inne) 

praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy 

 


