Studia Podyplomowe – ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJĄ
Cel studiów
Studenci poznają zasady funkcjonowania gospodarki transportowej kraju i rynków
transportowych, specyfikę działania i zarządzania zarówno przedsiębiorstwami transportowymi
i spedycyjnymi, jaki i transportem w przemyśle i handlu. Tematyka zajęć obejmuje różne
aspekty funkcjonowania transportu i spedycji: ekonomikę transportu, wspólną politykę
transportową UE, regulacje formalno-prawne transportu i spedycji, dokumentację
transportowo-spedycyjną, marketing usług transportowych, finanse i ubezpieczenia w
transporcie, organizowanie przewozów.
Adresaci studiów
Studia skierowane są przede wszystkim do:
 kadry kierowniczej, zarządzającej i operacyjnej w przedsiębiorstwach TSL oraz
przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zwłaszcza posiadających działy
transportu, zaopatrzenia i dystrybucji;
 przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego;
 osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy.
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 (obejmuje 180 godz.)






















Podstawy ekonomiki transportu i spedycji;
Wspólna Polityka Transportowa i Logistyczna UE;
Główne szlaki transportowe na świecie;
Organizacja i technika przewozów kolejowych i drogowych;
Organizacja i technika przewozów morskich;
Organizacja i technika przewozów lotniczych;
Organizacja i technika przewozów kombinowanych;
Przewozy drogowe materiałów niebezpiecznych;
Prawo w transporcie i spedycji;
Transport w międzynarodowych klauzulach handlowych;
Zasady prowadzenia działalności spedycyjnej;
Dokumentacja transportowa i spedycyjna;
System administracyjnych kontroli drogowych przewozów ładunków w Polsce
i w Europie;
Regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców;
Ubezpieczenia w transporcie i spedycji;
Cło w transporcie i spedycji;
Biznes plan i ocena projektów inwestycyjnych firm transportowych i spedycyjnych;
Finansowanie inwestycji w infrastrukturę transportu;
Zarządzanie
ryzykiem
finansowym
w
przedsiębiorstwach
transportowych
i spedycyjnych;
Marketing w transporcie;
Seminarium.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji oraz
praktyków transportu.
Kierownik studiów: dr inż. Mirosław Matosek

