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Nazwa przedmiotu Transport i spedycja w handlu międzynarodowym

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SZ.2196

Pkt.ECTS

4

Nazwa specjalności

HZ;

prof. dr hab. Janusz Neider, prof. UG dr hab. Radosław Koszewski, dr Magdalena
Jażdżewska-Gutta
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

38

Semestr:

5,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

63

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

101

Język wykładowy:

polski

Sumaryczna liczba godzin:

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
Wymagania wstepne

Znajomość podstaw, zasad i procedur handlu zagranicznego oraz podstaw mikroekonomii
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Konieczność zdobycia na egzaminie testowym 51% ogółu możliwych do zdobycia punktów
Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z organizacją i realizacją międzynarodowych procesów transportowych

Efekty kształcenia się
Wiedza

MSG1_W01 Student zna: specjalistyczne pojęcia, nazwy i zwroty występujące w transporcie i spedycji
międzynarodowej,b/ składniki procesów transportowego i spedycyjnego, występujących
w handlu zagranicznym;c/ podmioty występujące w procesach transportowych i
spedycyjnych, ich zadania i metody funkcjonowania;d/ metody negocjacji
handlowych, dzięki którym może wykorzystać wiedzę z zakresu uwarunkowań
transportowych rzutujących na realizację transakcji w handlu zagranicznym;e/ trendy
występujące w transporcie międzynarodowym, ich przyczyny i konsekwencje;f/ metody
prawidłowego wyboru gałęzi transportu oraz sposobów i metod przemieszczania
ładunków w handlu zagranicznym;g/ nowoczesne metody i środki transportu, służące do
przewozu ładunków w kontenerach oraz ładunków specjalnych;h/ podstawowe narzędzia
służące efektywnemu zarządzaniu procesami transportowymi.
MSG1_W02 Student zna: podstawowe cechy i składniki procesów transportowych i spedycyjnych,
występujących w handlu zagranicznym
MSG1_W10 Student zna: podmioty występujące w procesach transportowych i spedycyjnych, ich
zadania i metody funkcjowania
MSG1_W15 Student zna; zasady prawidłowego wyboru gałęzi transportu oraz sposobów i metod
przemieszczania ładunków w handlu zagranicznym
MSG1_W16 Student zna: zasady organizacji przemieszczania ładunków w kontenerach oraz ładunków
specjalnych
MSG1_W17 Student zna: podstawowe narzędzia służące do konstrukcji i efektywnemego zarządzania
procesami transportowymi
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Janusz Neider
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Efekty

MSG1_W01

X

X

MSG1_W02

X

X

MSG1_W10

X

X

MSG1_W15

X

X

MSG1_W16

X

X

MSG1_W17
Umiejętności

X

X
X

X

X

X

MSG1_U02

Student potrafi: zaproponować rozwiązania transportowe i spedycyjne adekwatne do
rodzaju i wielkości ładunku oraz trasy przewozu

MSG1_U11

Student potrafi: zaprojektować budowę i przebieg procesu transportowego, zdiahnozować
efekty i ryzyka związane z realizacją międzynarodowego przemieszczania ładunków oraz
wybrać odpowiednią formę rozliczenia zawartych umów

MSG1_U12

Student potrafi: wykorzystać wiedzę teoretyczną w odniesieniu do zasad funkcjonowania
przedsiębiorstw świadczących usługi w międzynarodowych procesach transportowych

MSG1_U16

Student potrafi: wykorzystać wiedzę teoretyczną w odniesieniu do zastosowania
nowoczesnych narzędzi służących realizacji procesów transportowych i transakcji
handlowych
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

MSG1_U02

X

X

MSG1_U11

X

X

MSG1_U12

X

X

MSG1_U16

X

X

Kompetencje

MSG1_K02

Student potrafi: argumentować, dyskutować, prezentować wyniki własnych dociekań i
przemyśleń

MSG1_K06

Student potrafi: pracować w grupie, uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji zadań
zespołu, ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje i zaproponowane rozwiązania

MSG1_K07

Student potrafi: myśleć w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

MSG1_K02

X

X

MSG1_K06

X

MSG1_K07

X

X

X

Treści programowe
1. Proces transportowy w handlu zagranicznym
Charakterystyka, cechy, etapy, zasady tworzenia i realizacji procesów transportowych.
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2. Gestia transportowa
Pojęcie gestii, przesłanki przejęcia i rezygnacji, korzyści i niedogodności z posiadania gestii transportowej.
3. Główni uczestnicy procesu transportowego, ich zadania, obowiązki i odpowiedzialność
a/ nadawcy,
b/ spedytorzy,
c/ przewoźnicy,
d/ odbiorcy,
e/ pozostali.
4. Zawieranie umów spedycji i przewozu, wystawianie dokumentów przewozowych
5. Rodzaje kontenerów i ich zastosowanie w transporcie międzynarodowym
6. Przebieg i realizacja typowych procesów transportowych w polskim eksporcie i imporcie - przy przyjęciu
określonych założeń i warunków
7. Przebieg i realizacja nietypowych procesów transportowych przy obsłudze ładunków nienormatywnych
Zadania uczestników i ich obowiązki, dokumenty transportowe, charakterystyka środków przewozowych i przeładunkowych z
różnych gałęzi transportu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Neider J., Leksykon: transport, spedycja, logistyka, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2015
Neider J., Transport międzynarodowy, wyd. III zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
Neider J. Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013
Podręcznik spedytora, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014
Kontakt

ekojn@ug.edu.pl, koszewski@gnu.univ.gda.pl, ekomjg@ug.edu.pl,
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