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Nazwa przedmiotu Spedycja krajowa i międzynarodowa

Kod ECTS

02.6.E.SL.198

Pkt.ECTS

4

Limit osób
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Nazwa specjalności

TiL;TiL1;

dr Dorota Książkiewicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2,

Semestr:

2,

Status przedmiotu:

Fakultatywny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Studia
przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Przedmiot wymaga znajomości podstaw transportu i wiedzy z zakresu gospodarowania w gałęziach
transportu.

Wymagania wstepne

Znajomość wiedzy dotyczącej funkcjonowania rynku usług transportowych.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Podstawą zaliczenia jest pisemny test zaliczeniowy, obejmujący zagadnienia omawiane w trakcie
zajęć.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z istotą i formami działalności spedycyjnej. Wskazanie na przebieg procesów
spedycyjnych w handlu międzynarodowym oraz przedstawienie ich aspektów prawnych i organizacyjnych.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E2_W03

Rozumie zagadnienia związane z przebiegiem i podstawową dokumentacją w procesach
spedycji krajowej i międzynarodowej.

E2_W06

Student poznaje zasady wykonywania działalności spedycyjnej w odniesieniu do
procesów krajowych i międzynarodowych

E2_W07

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą podstaw prawnych i organizacyjnych działalności
spedycyjnej

E2_W11

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą planowania i prowadzenia działalności spedycyjnej
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E2_W03

X

E2_W06

X

E2_W07

X

E2_W11

X

Umiejętności

E2_U02

Student uzyskuje umiejętność projektowania i organizowania procesów związanych z
krajową i międzynarodową spedycją towarów.

E2_U05

Uzyskuje orientację w rodzajach dokumentacji spedycyjnej
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E2_U07

Uzyskuje umiejętność wykorzystania poszczególnych dokumentów w procesach
spedycyjnych oraz bankowych związanych z obsługą transakcji handlowych.
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E2_U02

X

X

E2_U05

X

X

E2_U07

X

Kompetencje

E2_K01

Rozumie potrzebę dostosowywania kształtu działalności spedycyjnej do zmiennych
warunków rynkowych

E2_K02

Student uzyskuje zdolność do włączania się w prace zespołu, związane z organizacją i
realizacją usług spedycyjnych i transportowych.

E2_K04

Student potrafi wykorzystać wiedzę do projektowania procesów związanych z
zarządzaniem działalnością spedycyjną.

E2_K07

Student rozumie konieczność współdziałania z innymi podmiotami w łańcuchach dostaw
oraz potrafi zastoswać innowacyjne rozwiązania w sytuacji wystąpienia trudności w
realizacji procesów spedycyjnych
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E2_K01

X

E2_K02

X

E2_K04

X

E2_K07

X
Treści programowe

1.

Proces spedycyjny w handlu zagranicznym

2.

Rynek usług spedycyjnych

3.

Warunki dostaw w handlu zagranicznym

4.

Ubezpieczenia transportowe

5.

Umowy spedycji i przewozu, OPWS

6.

Dokumenty transportowo - spedycyjne

7.
Procesy zapłaty za towar w HZ
8. Zagadnienia celne
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej:
Literatura podstawowa:
1.
Podręcznik spedytora. Praca zbiorowa pod red. D. Marciniak -Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia
2006.
2.

Usługi logistyczne. Praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego, ILiM, Poznań 2006,
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Literatura uzupełniająca:
1.

Transport międzynarodowy. Praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE Warszawa, 1996.

2.

Transport i spedycja w handlu zagranicznym. Praca zbiorowa pod red. Z. Krasuckiego, Wyd. UG, Gdańsk 1994.

Kontakt

d.ksiazkiewicz@ug.edu.pl,
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