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Prezenčná 25 vyučovacích hodín 
Názov kategórie
Učiteľ, majster odbornej výchovy
Názov podkategórie
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie
a úplné stredné odborné vzdelávanie
Kariérový stupeň
Samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Kariérová pozícia
---------
Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Predmety zamerané na problematiku výroby, zásobovania, logistiky, prevádzku vozidiel, dopravu a ekonomiku
Navrhovaný počet
kreditov
7 kreditov, 5 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy náhľad na výrobnú logistiku so zameraním sa na distribučnú a zásobovaciu logistiku. Cieľom vzdelávacieho programu je priblížiť absolventom možnosti projektovania a optimalizácie distribučnej, zásobovacej logistiky a riadenia výroby v príprave stredného manažmentu výrobných podnikov. Získané poznatky priblížia učiteľom a majstrom odborného výcviku celý proces plánovania a riadenia výroby pri prijatí zákazky a jej vyexpedovaní ku klientovi v podmienkach reálneho podniku. Následne sa absolventi naučia pripraviť a prezentovať rôzne prípadové štúdie zamerané na distribučnú a zásobovaciu logistiku a využiť ich vo vzdelávacom procese
Špecifické ciele
prehĺbiť poznatky v odbore zásobovacích a logistických systémov a ich využitia v priemyselnej praxi
rozšíriť znalosti využitia informačných a komunikačných technológií v odbore a ich prepojenia
oboznámiť sa s aktuálnymi a vyvíjanými systémami skladovej automatizácie
naučiť sa optimalizovať logistické distribučné reťazce
	naučiť sa vybrať vhodnú dodávateľskú firmu na základe pravidiel zásobovacej logistiky
	oboznámiť sa s novým trendom v oblastiach logistiky
	získať znalosť a zručnosť na demonštráciu a ukážku tvorby systému a jeho činnosti
Návrh obsahu
Úvod a základné pojmy z oblasti distribučnej a zásobovacej logistiky
Postavenie logistiky distribúcie a zásobovania v systéme.
	Zásobovacia logistika
	Projektovanie a pravidlá skladov
	Distribučná logistika
	Subjekty a prvky distribučného priestoru
	Informačné a komunikačné technológie v logistike distribúcie

Projektovanie distribučných a zásobovacích sietí
	Geometrické metódy alokácie
Dimenzovanie prvkov distribučných sietí
	Praktické ukážky projektovania distribučných ciest, uzlov, sietí v distribučnej a zásobovacej logistike
Profil absolventa
Absolvent vie prezentovať nové trendy v zásobovaní, skladovaní 
a distribúcii materiálov a tovarov a zapracovať ich do vyučovania

Ovláda plánovanie a riadenie zásobovania a distribúcie
Vie optimalizovať časy zásobovania pomocou počítačových programov 
Vie zostavovať logistické distribučné a zásobovacie reťazce
Vie predviesť a prezentovať činnosť správne fungujúceho modelu logistického systému
Pozná nove trendy
	Rozšíri si možnosti využitia tvorby funkčných modelov, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok

Návrh rozsahu
25 vyučovacích hodín ( prednášky teoretickej časti, riešenie prípadovej štúdie)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia vypracovaného modelu logistického systému
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Doc. Ing. Michal Balog, PhD, Vedúci katedry manažmentu výroby  Fakulty 
výrobných technológií, TU Košice
email: michal.balog@tuke.sk	mobil: 0903 555 615
Lektori
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim zameraním, lektori v centrách ďalšieho vzdelávania univerzít a vysokých škôl s praxou v príslušnom odbore, vysokoškolskí učitelia s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou.
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