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Anotácia

Študijný program Dopravná logistika podniku vychádza z požiadaviek praxe, ktorá vyžaduje
základné poznatky o dopravných technológiách, ale aj vedomosti študentov z oblasti logistiky.

Všeobecná  charakteristika  študijného  programu  vychádza  z  teórie  logistiky,  ktorá  má
univerzálne  základy  a  je  všeobecne  uplatniteľná.  Táto  univerzálnosť  vzhľadom  na  fungovanie
dopravy v náročných trhových podmienkach a potreba jej vhodného zakomponovania sa v rôznych
ekonomických a spoločenských systémoch, je prakticky nevyhnutná. Študijný program Dopravná
logistika  podniku  je  zameraný  na  špecifické  činnosti  procesu  dopravy  a  prepravy  hromadných
materiálov,  surovín,  tovarov,  polotovarov a  hotových výrobkov.  Hlavná pozornosť je  venovaná
koordinácii  priebehu  jednotlivých  činností  pri  operatívnom  riadení  prepravných  reťazcov,  na
výkonnú formu riadenia výrobného a odbytového procesu uplatňovaním špecifických prístupov,
metodík  a  techník  logistiky.  Študijný  program  je  zameraný  na  prípravu  odborníkov  v  oblasti
dopravnej  logistiky  podniku  po  stránke  teoretickej,  metodickej  i  aplikačnej.  Teoretický  základ
študijného programu tvorí sústava prírodných, humanitných, technicko - inžinierskych povinných
profilujúcich  predmetov.  Metodický  a  aplikačný  základ  je  vytváraný  povinnými  voliteľnými
a voliteľnými predmetmi.

Študijný program je pružný a flexibilný, pretože umožňuje, aby si študent volil predmety na
svoju odbornú profiláciu podľa vlastných požiadaviek a na základe predstavy o svojom budúcom
pôsobení.

Jadro znalostí absolventa študijného programu Dopravná logistika podniku je zamerané na
získanie základných vedomostí  o  dopravných a logistických systémoch,  technológiách logistiky
aplikovaných v  doprave,  modelovaní  logistických a dopravných procesov,  o  postavení  dopravy
v systéme  logistiky  podniku,  o  ekonomike  a  podnikaní  v  doprave  a  manažmente  (riadení)
v doprave.

Uplatnenie absolventov

Na základe získaných teoretických a praktických schopností a zručností sa absolvent môže
uplatniť v praxi na strednej riadiacej úrovni vo svojom odbore najmä vo výrobných podnikoch ako
odborný pracovník,  manažér  v  rôznych  odvetviach  hospodárstva  s  najširším záberom v oblasti
riadenia vnútropodnikovej dopravy.



Uplatnenie absolventov je najmä pri riadení procesov dopravy surovín ako logistici, dispečeri,
operátori, manažéri v oblasti dopravy, najmä vo výrobnej sfére na strednej úrovni riadenia, vo sfére
služieb, v prepravných a zasielateľských firmách.

Bakalárske  štúdium  vychováva  odborníkov  pre  oblasť  dispečingu,  prevádzky,  údržby
a operatívneho a dispečerského riadenia vnútropodnikovej dopravy. Odborné zameranie je založené
na profesionálnom osvojení si princípov dopravnej logistiky podniku v kooperácii so znalosťami
z oblasti  výroby,  informatizácie,  ekonomiky,  simulácie  a  modelovania,  ktoré  dokáže  využívať,
prevádzkovať a aplikovať v danej odbornej oblasti.

Absolvent  je  schopný  samostatne  alebo  v  tíme  riešiť  vzniknuté  základné  a  operatívne
problémy prevádzky dopravných systémov. Absolventi prvého stupňa sú pripravení zabezpečovať
prevádzku  dopravných  systémov  v  rámci  podniku,  dopravných  systémov  v  rámci  skladov,
distribúcie tovarov výrobných prevádzok.
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