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Logistyka w Opolu 
 

 
Współcześnie można zauważyć́ wyraźną̨ tendencję spadkową w obszarze znaczenia 

zasobów naturalnych i finansowych dla gospodarki. Na pierwszym miejscu pojawia się 

wiedza, stając się bardzo ważnym kapitałem, który determinuje konkurencyjność́ danego 

społeczeństwa, organizacji czy jednostki. Kreowanie wiedzy, a także jej dostępność́ 

odgrywają̨ znaczącą rolę w tworzeniu dobrobytu gospodarczego.  

Wzrost znaczenia kapitału intelektualnego oraz radykalne zmiany społeczne i 

gospodarcze, które są tego konsekwencją, zostały wywołane przez globalizację. Z kolei 

głównym napędem globalizacji stał się rozwój nowych technologii, umożliwiający szybką i 

tanią komunikację ze światem. Przyczyniło się to również do nowego spojrzenia na wiedzę, 

której umiejętność́ kreowania, przekazywania i zdobywania stała się istotnym elementem 

konkurencyjności na rynku. Wzrost pozycji wiedzy i konkurencyjności spowodował 

konieczność przewartościowania znaczenia dotychczas wykorzystywanych zasobów i ich 

potencjału. Ten bardzo ważny etap weryfikacji zasobów postawił, także przed współczesną 

edukacją bardzo istotne wyzwania. Zarządzanie wiedzą stało się jednym z kluczowych 

czynników sukcesu, a także determinant i potencjału dalszego rozwoju, które umożliwia 

szybkie reagowanie na zmiany i adaptację do nieprzewidywalnego otoczenia. Wyzwaniom 

tym sprostać muszą także uczelnie wyższe, które zobowiązane są do permanentnego 

dostosowywania oferty do potrzeb różnych grup interesariuszy.  Instytucje, organizacje oraz 

przedsiębiorstwa coraz częściej biorą udział w procesie kształcenia studentów.  
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Współczesne znaczenie logistyki jest niepodważalne, bowiem wynika przede 

wszystkim z jej roli we wzroście wymiany towarowej, a także globalizacji gospodarki. 

Ponadto jej kluczową rolę w gospodarce podkreśla fakt rosnących trendów ukierunkowanych 

na zarządzanie łańcuchami dostaw oraz strategiczną rolę czasu w gospodarce. W logistyce 

mamy do czynienia z realizacją wielu celów dotyczących między innymi; skracania czasu 

realizacji dostaw, zmniejszania zapasów, obniżania poziomu kosztów przepływu dóbr czy 

szybkim oraz sprawnym przepływie informacji. Te wybrane cele dotyczą logistyki zarówno w 

skali makro jak i mikro. Sprawna i skuteczna realizacja przyjętych wytycznych otwiera nowe 

możliwości rozwiazywanie problemów i wykorzystania potencjałów w działalności 

strategicznej i operacyjnej przedsiębiorstw. Zatem współcześnie logistyka obejmuje bardzo 

szeroki zakres zadań podejmowanych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, 

nadając jej interdyscyplinarny charakter. Kształcenie na kierunku Logistyka jest 

odpowiedzią na te wyzwania, jako narzędzie usprawniania procesów w skali makro i mikro.  

Wydział Ekonomiczny oferuje kompleksowe i interdyscyplinarne kształcenie z 

zakresu nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu oraz humanistycznych i społecznych. 

Ponieważ logistyka jest nieodłącznym elementem w zasadzie każdej organizacji, dlatego 

potencjał który w niej tkwi, należy wykorzystywać ze szczególną uwagą. Kształcenie 

studentów na kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego 

wpisuje się w trendy rozwojowe współczesnej gospodarki i odpowiada na zapotrzebowanie 

płynące z rynku pracy. Jednak zmienne warunki rynkowe oraz konkurencja powodują, że 

kształcenie na tym kierunku musi być dostosowywane do nieprzewidywalnego otoczenia. 

Ważnym elementem jest aspekt praktyczny podczas studiów. Wybrane zajęcia prowadzone są 

w laboratoriach komputerowych wyposażonych w programy komputerowe umożliwiające 

nabywanie umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej. Realizowane są 

wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, praktyki i staże, gdzie studenci mają bezpośredni 

kontakt z aktualnymi problemami firm.  

Kadra naukowo-dydaktyczna stale nawiązuje współpracę z różnymi firmami branży 

logistycznej, gdzie studenci mogą odbywać praktyki i staże zawodowe. Partnerska 

współpraca, także na arenie międzynarodowej owocuje wyjazdami w ramach programu 

Erasmus oraz innymi międzynarodowymi programami badawczymi. Studentom Logistyki 

umożliwia się także zdobywanie certyfikatów, w szczególności z zakresu: „Transportu 

drogowego”, „Spedycji”, „Magazynu”, „Managera w branży TSL” oraz Comarch ERP-XL – 

Produkcja. W bardzo szerokim ujęciu promowane są zajęcia dydaktyczne prowadzone z 

wykorzystaniem gier logistycznych i giełdy transportowej Trans.Eu oraz systemu Ms Project, 



	 3	

FlexSim, Comarch ERP XL- Produkcja. Ponadto studentów angażuje się w różne projekty, w 

tym finansowane ze środków Unii Europejskiej. Studenci kierunku Logistyka Uniwersytetu 

Opolskiego aktywizują się w ramach międzyuczelnianego Koła Naukowego „LogPoint”, 

organizują studenckie konferencje, wydarzenia tematyczne, prowadzą warsztaty dla uczniów 

szkół średnich oraz współpracują z przedsiębiorcami. Na początku 2017 roku powstało 

studenckie czasopismo naukowe „Opolskie Akademickie Forum Logistyki OAFL”, w którym 

studenci oraz doktoranci mają możliwość publikowania swoich pierwszych prac badawczych. 

 

 

 


