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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny: 

EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu: LOGISTYCZNE GIEŁDY INTERNETOWE Kod przedmiotu: 36 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

IV/VII 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
  30    

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
mgr Marta Aniśkowicz 

Prowadzący zajęcia mgr Marta Aniśkowicz 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem przedmiotu jest praktyczne zaznajomienie studentów z 

internetowymi giełdami logistycznymi. 

Wymagania wstępne Podstawowa obsługa komputera 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 Definiuje istotę, zadania i funkcje logistycznych giełd internetowych. K1P_W05 

02 
Opisuje charakterystykę podstawowych portali o charakterze logistycznych giełd 

internetowych (polskich jak i międzynarodowych) 

K1P_ W02 

 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Identyfikuje oraz obsługuje wybrane portale internetowe o charakterze 

logistycznych giełd internetowych. 

K1P_U03 

K1P_U07 

K1P_U15 

04 

Potrafi dokonać wyboru ładunku dla konkretnego auta. Organizuje transport w 

wirtualnej firmie przewozowej. 

K1P_U01 

K1P_U07 

K1P_U15 

Kompetencje społeczne  

05 
Podnosi własna sprawność komunikowania sie, umiejętność 

współdziałania z innymi w grupie. 
K1P_K02; 

K1P_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Laboratorium 

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w 

warunkach globalizacji rynku - prezentacja wybranych zagadnień teoretycznych; Ewolucja systemów 

informatycznych wspomagających zarządzanie wytwarzaniem w ogniwach łańcuchów dostaw; 

Internetowe formy dystrybucji, wzrost znaczenia handlu za pomocą Internetu, elektroniczne platformy 

handlowe i logistyczne; Przykłady funkcjonowania internetowych branżowych rynków; Przykłady 

funkcjonowania internetowych giełd logistycznych. Obsługa wersji edukacyjnej jednej z 

największych giełd transportowych, sprawdzanie wiedzy w praktyce. Wcielenie się rolę przewoźnika 

drogowego, który dla swojej floty ciężarówek musi zawrzeć opłacalne transakcje biznesowe. 

 



Literatura podstawowa 

www.trans.pl 

www.transedu.pl 

www.timocome.com  

www.teleroute.com 

 

Literatura uzupełniająca  - 

Metody kształcenia  prezentacja multimedialna 

 obsługa wybranej giełdy internetowej 

 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Turniej na platformie logistycznej 03-04 

Wirtualne negocjacje i i realizacja przedsięwzięć przy użyciu platformy 

logistycznej giełdy internetowej 

01-05 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę. Kryterium oceny stanowić będzie proces 

wirtualnych negocjacji i realizacji określonego przedsięwzięcia z 

wykorzystaniem platformy wybranej logistycznej giełdy internetowej. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach   

Samodzielne studiowanie    

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 30 30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 20 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia   

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 51 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
Nauki o zarządzaniu i jakości 2 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 

http://www.trans.pl/
http://www.transedu.pl/
http://www.timocome.com/
http://www.teleroute.com/

