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Streszczenie projektu   

 

Cel: Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu modułu 

kształcenia z zakresu logistyki oraz kompletnych materiałów dydaktycznych opartych na współczesnych 

metodach kształcenia niezbędnych do realizacji tego programu. Cele szczegółowe 

C1: Poddanie opracowanego programu modułu kształcenia z zakresu logistyki procesowi certyfikacji na 

zgodność ze standardami poziomu 6 (European Senior Logistician) opracowanymi przez Europejskie 

Towarzystwo Logistyczne (http://www.elalog.eu/concept-ela-certification) – zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumencie pt. „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS” 

(http://www.ilim.poznan.pl/oferta/uwaga-nowe-standardy-kwalifikacyjne.html). 

C2. Opracowanie materiałów dydaktycznych umożliwiających przyswojenie efektów kształcenia w ramach 

opracowanego programu modułu kształcenia: 

- podręczniki akademickie w formie e-booków,  

- materiały do realizacji zajęć z zastosowaniem blended learningu, 

- menadżerską grę symulacyjna. 

C3: Umiędzynarodowienie procesu kształcenia certyfikowanych logistyków na poziomie studiów drugiego 

stopnia poprzez opracowanie wszystkich produktów w 6 wersjach językowych (angielskim, polskim, 

węgierskim, czeskim, chorwackim i słoweńskim). 

 C4: Zwiększenie liczby certyfikowanych logistyków, posiadających wykształcenie wyższe na poziomie 

magisterskim, w Europie Środkowej i na Półwyspie Bałkańskim. 

 



       

 

Opis działań: 

W czasie realizacji projektu MLL wykorzystane zostaną innowacyjne rozwiązania dydaktyczne. W 

tworzonym module kształcenia połączone zostaną trzy metody dydaktyczne: Game-based Learning, 

tradycyjna forma nauczania oraz e-learning. Na potrzeby projektu nazwano to podejście Triple Learning. 

Innowacyjnym rozwiązanie jest również opracowanie programu modułu kształcenia z zakresu logistyki 

odpowiadającemu 30 punktom ECTS. Rozwiązanie to umożliwia jego implementację na różnych kierunkach 

studiów II stopnia nie tylko na kierunku Logistyka. Możliwe stanie się zatem zwiększenie zasięgu 

potencjalnych beneficjentów projektu. Implementacja opracowanego programu kształcenia wraz z 

gotowymi materiałami dydaktycznymi możliwe będzie również na takich kierunkach studiów jak 

Zarządzanie czy Ekonomia. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

W ramach projektu MLL opracowane zostaną następujące rezultaty: 

1. program modułu kształcenia logistyków, który poddany zostanie certyfikacji European Logistics 

Association ELA 

2. menedżerska gry symulacyjna  

3. podręcznik (w formie e-booka) i materiały dydaktyczne dla tematu Business Principles 

4. podręcznik (w formie e-booka) i materiały dydaktyczne dla tematu Supply Chain and Logistics Design 

5. podręcznik (w formie e-booka) i materiały dydaktyczne dla tematu Supply Chain and Logistics Planning 

6. podręcznik (w formie e-booka) i materiały dydaktyczne dla tematu Supply Chain and Logistics Execution 

 

 


