Studia Podyplomowe – LOGISTYKA I PRAWO CELNE
Cel studiów
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką logistyki, przyczynami dynamicznego rozwoju
logistyki, z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz pragmatyką służby celnej. Zaznajomienie
słuchaczy z podstawowymi decyzjami podejmowanymi przez menedżerów w sferze logistyki
międzynarodowej oraz narzędziami wspomagającymi podejmowanie tych decyzji. Wskazanie
powiązań pomiędzy logistyką, marketingiem, zarządzaniem finansami i informacjami,
postępowaniem w sprawach celnych i skarbowych oraz procedurami celnymi i wspólną taryfą
celną.
Adresaci studiów
Słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra, inżyniera lub
licencjata. Studia adresowane są do pracowników przedsiębiorstw branży logistyki
i spedycji, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz do osób, które
w przyszłości chcą zostać specjalistami z zakresu logistyki i spedycji, bądź podjąć pracę w
służbie celnej.
Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Terminy zjazdów podane na stronie internetowej Uczelni www.wsbia.edu.pl w zakładce:
studenci -> terminy zjazdów.
Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów
określonych w planie i programie nauczania oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
Rekrutacja
trwa
do
30
września
dla
studiów
rozpoczynających
się
w semestrze zimowym (od października) oraz do 31 stycznia dla studiów rozpoczynających się
w semestrze letnim (od lutego).
Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie
opłaty za studia oraz złożenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
Studia będą uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 kandydatów.
Opłaty
Wpisowe: 85 zł;
Czesne za 2 semestralne studia jest płatne w ratach:
- za każdy semestr po 1200 zł w terminach do: 15 II, 15 X
lub
- 2 razy w semestrze po 600 zł w terminach: (do 15 II, 15 III); (do 15 X, 15 XI)
Numer rachunku bankowego:

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

tytuł wpłaty: " Studia Podyplomowe, rata nr, nazwisko imię, adres”
Wymagane dokumenty:



podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na stronie internetowej Uczelni
www.wsbia.edu.pl w zakładce: rekrutacja -> podyplomowe),







odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra),
kserokopia 2 stron dowodu osobistego,
dowód wpłaty wpisowego,
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSBiA (Regulamin znajduje się
na stronie www.wsbia.edu.pl w zakładce: uczelnia -> akty prawne),
3 fotografie o wymiarach 37x52 mm.

Program Studiów
STUDIA PODYPLOMOWE - Logistyka i Prawo Celne
1

Zarządzanie procesami logistycznymi

2

Systemy logistyczne

3

Infrastruktura logistyczna

4

Środki transportu i ekonomika transportu

5

Finanse i ubezpieczenia w logistyce

6

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji

7

Logistyka produkcji

8

Systemy informatyczne w logistyce

9

Wprowadzenie do towaroznawstwa i Wspólna Taryfa Celna

10

Unijny Kodeks Celny i polityka handlowa Unii Europejskiej

11

Procedury celne

12

Aspekty postępowania administracyjnego

13

Metody ustalania wartości celnej i należności podatkowych

14

Postępowanie w sprawach celnych i skarbowych

15

Dług celny i jego egzekucja

16

Przestępstwa i wykroczenia celno-skarbowe
Razem:

180 godz.

60 pkt. ECTS

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu oraz praktyków Służby
Celnej.
Kierownik studiów: prof. nzw. dr hab. Marian Mroziewski

