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Nazwa przedmiotu Spedycja międzynarodowa

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

ITiHM

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.2233

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

MTiHM;

dr Tomasz Nowosielski, dr Małgorzata Bielenia
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS1,

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

39

Semestr:

4,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

36

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

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

Wymagania formalne

Mikroekonomia. Podstawy prawa.

Wymagania wstepne

Zakres wiedzy wymaganej do studiowania przedmiotu obejmuje: znajomość zasad i standardów
prowadzenia transakcji handlu międzynarodowego; elementy prawa cywilnego (charakterystyka umów
cywilnoprawnych); zasady funkcjonowania transportu.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Na ocenę końcową ćwiczeń składają się:
- ocena z testu zaliczeniowego zgodnie z Regulaminem studiów
- aktywność studentów w trakcie zajęć (brana pod uwagę w ocenie końcowej).
Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej ocenianym zgodnie z Regulaminem studiów
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zasad organizacji procesów transportowych o zasięgu międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem roli spedytora w organizacji tych procesów.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W04 Student posiada wiedzę dotyczącą: funkcjonowania międzynarodowych rynków
towarowych oraz ich powiązania z rynkami transportowymi.
MSG1_W09 Student posiada wiedzę obejmującą: funkcjonowanie międzynarodowych rynków
towarowych, zasady realizacji procesów transportowych oraz funkcjonowanie
międzynarodowych rynków transportowych, procedury organizacji procesów
transportowych, oraz mechanizmy działania międzynarodowych rynków spedycyjnych.
MSG1_W16 Student posiada wiedzę dotuczącą zasad zawierania transakcji handlowych, umów
dodatkowych oraz warunków wykonania umów spedycyjnych wraz z zasadami
stosowania dokumentacji transportowo-spedycyjnej.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W04

X

X

X

X

MSG1_W09

X

X

X

X

MSG1_W16

X

X

X

X

Umiejętności

MSG1_U06

Student jest w stanie wykorzystywać wiedzę obejmującą: zasady organizacji procesów
transportowych, warunki podziału gestii transportowej oraz przysługujące kompetencje w
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zakresie organizacji transportu ładunków.
MSG1_U09

Student rozumie rolę spedytora w obsłudze transakcji handlowych i istotności usług
spedycyjnych dla gospodarek krajowych i międzynarodowych.

MSG1_U12

Student posiada umiejętności obejmujące: nawiązywanie kontaktów ze zleceniodawcą
usług, zawieranie umów spedycyjnych i negocjacje zmiennych warunków ich realizacji,
identyfikację dokumentów spedycyjnych i transportowych, współpracę z
podwykonawcami, oraz umiejetności związane z wykorzystywaniem umów
cywilnoprawnych związanych ze sprawną realizacją procesów przepływu ładunków od
nadawcy do odbiorcy oraz nadzoru nad całokształtem prowadzonych działań w ramach
zlecenia spedycyjnego.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U06

X

MSG1_U09

X

MSG1_U12

X

Kompetencje

X

X

X

X

X

X

X

X

MSG1_K02

Student posiada kompetencje związane z: gotowością i otwartością do ustawicznego
dokształcania się w zakresie procedur i dokumentacji stosowanych w spedycji oraz
transporcie międzynarodowym. Umiejętnością pracy w zespole i doskonalenia zdolności
komunikowania się z otoczeniem gospodarczym, zdolnością współpracy z klientami
(zleceniodawcami, podwykonawcami i pośrednikami), gotowością podejmowania
inicjatyw gospodarczych w relacjach z otoczeniem gospodarczym.

MSG1_K07

Student ma świadomość stosowania w pracy spedytora dobrych praktyk zawodowych,
które wiążą się z etycznymi wymaganiami wobec pracowników, którzy utrzymują
kontakty z różnymi podmiotami gospodarczymi i przedstawicielami administracji
państwowej.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K02

X

X

MSG1_K07

X

X

Treści programowe
1. Charakterystyka spedycji, rodzaje spedycji
2. Rola i miejsce spedytora w realizacji procesów transportowych
3. Istota procesów spedycyjnych - czynności i usługi spedycyjne
4. Prawa i obowiązki spedytora - podstawa prawna działalności
5. Międzynarodowy charakter działalności spedycyjnej
6. Rynki usług spedycyjnych
7. Wybór gestii transportowej - zwyczaje handlowe i międzynarodowe reguły handlowe
8. Przebieg procesu spedycyjnego eksportowego i importowego
9. Koszty działalności spedycyjnej
10. Ceny usług spedycyjnych
11. Kompleksowa obsługa spedycyjna - organizacja i realizacja łańcuchów transportowych
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:

1. Podręcznik spedytora. Transport, spedycja i logistyka, pod red. D. Marciniak-Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki,
Gdynia 2020.
2. E. Gostomski, t. Nowosielski, Międzynarodowy Handel morski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
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3. Wasilewska-Marszałkowska I., Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, CeDeWu, Warszawa 2015.
4. Januła E., Truś T., Gutowska Z., Spedycja, Difin, Warszawa 2011.
5. Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Literatura uzupełniająca:

1. INCOTERMS 2020, Polish National Committeeof the International Chamber of Commerce, 2020.
2. Gostomski E., Nowosielski T., Kierunki rozwoju międzynarodowego handlu morskiego, "Pieniądze i Więź", 2019, 2(83)
3. Nowosielski T., Efektywność lądowo-morskich łańcuchów transportowych, [w:] Kierunki racjonalizacji systemów i
procesów logistycznych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 15/2012.
4. Nowosielski T., Budowanie konkurencyjności usług logistycznych w obsłudze ładunków skonteneryzowanych, [w:]
Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin
2012.
5. Sikorski P. M., Zembrzycki T. , Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, 2006
Kontakt

tomasz.nowosielski@ug.edu.pl, malgorzata.bielenia@ug.edu.pl,
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