PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W CIECHANOWIE I MŁAWIE
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK
MULTIMEDIALNYCH W MŁAWIE

PROGRAM KONKURSU WIEDZY LOGISTYCZNEJ
Organizatorem Konkursu jest Zakład Logistyki Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa
i Technik Multimedialnych w Mławie.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych posiadających klasy
o profilu technik logistyk lub technik spedytor.
Celem konkursu jest popularyzacja nauk z zakresu logistyki wśród uczniów.
Dodatkowo forma egzaminu będzie przypominać tą z kwalifikacji, które zadają
uczniowie. Będzie to okazja do sprawdzenia wiedzy uczniów przed egzaminem
z kwalifikacji w zawodzie technik logistyk i technik spedytor.
Podstawowe cele Konkursu są następujące:
•
•
•
•
•
•
•

rozwijanie nabytych w szkole umiejętności praktycznych oraz pogłębianie
wiedzy z zakresu logistyki,
budzenie zainteresowania logistyką wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
danie nauczycielowi możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go
w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
umożliwienie podnoszenia kompetencji nauczycieli pracujących z uczniami
szczególnie uzdolnionymi,
rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni
z nauczycielami w szkole w procesie kształcenia i wychowania młodzieży,
stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
promowanie kierunku logistyka na poziomie szkoły wyższej zawodowej.

Terminarz: w roku 2018 konkurs odbędzie się 20.04.2018 roku.
Podczas zawodów uczestnicy Konkursu Wiedzy Logistycznej startują w dwóch
etapach:
•
•

wiedzy teoretycznej,
umiejętności praktycznych.

Konkurs odbywa się na terenie uczelni PWSZ w Mławie. Zawartość merytoryczna
pytań dotyczy dla:
•
•

części teoretycznej – dystrybucji, procesów produkcyjnych, gospodarki
magazynowej, BHP w logistyce, transportu i spedycji, logistyki zaopatrzenia,
planowania produkcji;
zadań praktycznych – wypełnianie dokumentacji magazynowej, metody
dotyczące planowania produkcji, metody ustalania dostaw, analiza ABC/XYZ,
metody prognozowania, wypełnianie listów przewozowych, formowanie
ładunku, dobór dostawców.

Zawartość merytoryczna zestawu pytań i zadań konkursu jest skorelowana z efektami
kształcenia zawodowego w obszarach dla zawodu technik logistyk i technik spedytor.
Materiały do konkursu w postaci pytań i zadań praktycznych zostaną opracowane
przez wybranych nauczycieli akademickich, z dużym dorobkiem naukowym z logistyki,
specjalistów danej tematyki.
Szczegółowy przebieg konkursu omówiono w Regulaminie Konkursu Wiedzy
Logistycznej PWSZ w Mławie.
Zakończenie danej edycji Konkursu Wiedzy Logistycznej poprzez wręczanie
laureatom nagród odbędzie się w budynku Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa
i Technik Multimedialnych w Mławie na koniec dnia konkursowego.

