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Cel przedmiotu
The acquisition of knowledge, competencies and skills in designing logistics systems.

Wymagania wstępne
Logistics, Management.

Zakres tematyczny
Design and simulation methods and techniques used to:
1. Analysis of the system and its environment, production and organizational structure of the company, internal material and information connections.
2. Shaping the logistic system - formulating the goals of the logistics system, separating supply chains, creating specialized transport and storage subsystems, information
flow, etc.
3. Methods of planning flow in described logistics system.
4. Making measurements of logistic processes in described logistics system.
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Lectures with case studies.
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obserwacje i ocena umiejętności

Laboratorium

scope of logistics and supply chain management
Student analyzes and solves the basic problems in logistics.

praktycznych studenta
Analyzes the ways of functioning and evaluates existing technical

obserwacje i ocena umiejętności

solutions in the field of logistics.

praktycznych studenta

Warunki zaliczenia
Student's practical skills exam.
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