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Nazwa przedmiotu Spedycja

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KL

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SL.2296

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

TiL;TiL3;

dr hab. Andrzej Jezierski
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

30

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SMSU,

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

60

Semestr:

2,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

15

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Logistyka, systemy logistyczne

Wymagania wstepne

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy z obszaru podstaw logistyki, systemów
logistycznych, transportu, prawa gospodarczego. Powinien posiadać umiejętności wykorzystywania
podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu w/w dziedzin wiedzy.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Kryteria oceny
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z istotą spedycji
Zapoznanie studentów z zasadami działalności spedycyjnej, podstawowymi wymogami prawno-formalnymi prowadzenia
działalności spedycyjnej
Przygotowanie studentów do realizacji procesów spedycyjnych
Efekty kształcenia się
Wiedza

E2_W02

Student ma pogłębioną wiedzę o działalności spedycyjnej, strukturze procesów
spedycyjnych

E2_W03

sudent ma pogłębioną wiedzę o relacjach między działalnością spedycyjną a innymi
rodzajami działalności gospodarczej

E2_W06

Zna formalno-prawne wymogi realizacji zlecenia spedycyjnego

E2_W08

Student potrafi w sposób modelowy przeprowadzić proces obsługi spedycyjnej
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E2_W02

X

X

E2_W03

X

E2_W06

X

E2_W08
Umiejętności

X
E2_U01

Student potrafi wyjaśnić i opisać istotę spedycji

E2_U02

Dokonuje klasyfikacji spedycji

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Andrzej Jezierski
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E2_U03

Potrafi modelować strukturę procesów obsługi spedycyjnej
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E2_U01

X

E2_U02

X

E2_U03

X

Kompetencje

X

E2_K01

Student nabywa społeczne kompetencje pracy w zespole

E2_K02

Student rozwija umiejętności krytycznej analizy badanej i ocenianej rzeczywistości

E2_K03

Docenia zalety pracy grupowej ale także umie pracować samodzielnie
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E2_K01

X

E2_K02

X

E2_K03

X

X

Treści programowe
1. Podstawy prawne spedycji: definicje spedytora, akty prawne regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności
spedycyjnej, formy działalności gospodarczej w zakresie usług spedycyjnych, organizacje zrzeszające spedytorów, prawa i
obowiązki spedytora, OPWS, prawa i obowiązki zleceniodawcy.
2. Charakterystyka dokumentów spedycji: dokumenty opracowane przez organizację FIATA, charakter prawny FBL, formularze
zleceń spedycyjnych, inne dokumenty spedycyjne
3. Charakterystyka warunków dostaw - formuły handlowe- istota i zakres, rodzaje międzynarodowych wykładni formuł
handlowych, charakterystyka formuł handlowych Incoterms, Combiterms, RAFTD
4. Warunki i sposoby płatności w obsłudze spedycyjnej: podstawowe formy płatności w handlu zagranicznym, inkaso
dokumentowe, akredytywa, inne formy płatnosci
5. Problematyka ubezpieczeń w spedycji
6. Problematyka obsługi celnej w spedycji
7. Symulacja procesu obsługi spedycyjnej - wykorzystanie oprogramowania informatycznego
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:
Podręcznik spedytora. Red. D. Marciniak - Neider, J. Neider
Literatura uzupełniająca:
H. Treder: Podstawy handlu zagranicznego. Wyd. UG 2005
Kontakt

andjez@panda.bg.univ.gda.pl,
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