Wykłady

30

godz.

Istota działalności spedycyjnej i rola spedytora w handlu. Geneza spedycji. Spedycja w Polsce. Aspekty prawne działalności
spedycyjnej i transportowej. Ceny za usługi spedycyjne i taryfy specjalne.
Podstawowe zwyczaje i uzanse handlowe stosowane w spedycji. Dokumentacja spedycyjno-transportowa.
Międzynarodowe konwencje i umowy wpływające na prace spedytora: Konwencja Wiedeńska, Konwencja o znakach i sygnałach
Tematyka zajęć drogowych, Konwencja CMR, ADR, ATP, TIR, ATER.
Organizacja procesów spedycyjnych w poszczególnych gałęziach transportu
Rola spedytora na międzynarodowym rynku wymiany dóbr i usług
Realizowane efekty uczenia się

SPE_W1, SPE_W2, SPE_K1, SPE_K2

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria
oceny

zaliczenie pisemne. Udział w ocenie końcowej 40%.

Ćwiczenia projektowe

30

godz.

Założenia do projektowania procesów spedycyjnych i transportowych
Projektowanie procesów spedycyjnych i transportowych z wwykorzystaniem pakietów specjalistycznego oprogramowania
Tematyka zajęć

dedykowanego dla spedycji międzynarodowej w zakresie transportu lądowego i morskiego
Ewidencjonowanie i rozliczanie zleceń spedycyjnych i transportowych
Optymalizacja porocesów spedycyjnych i transportowych

Tworzenie i analiza raportów z zrealizowanych zleceń. Ocena kontarhentów i przewoźników
Realizowane efekty uczenia się
SPE_U1, SPE_U2, SPE_U3
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria
oceny

Ocena z projektów, ocena z kolokwium. Udział w ocenie końcowej - 60%.

Literatura:
Podstawowa

Ficoń K. Logistyka techniczna, infrastruktura logistyczna, Belstudio Warszawa
Markusik S. Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. 1, 2, 3 Gliwice 2011.
Mindur M, Logistyka - infrastruktura techniczna na świecie, ITeE - PIB, Warszawa - Radom 2012

Uzupełniająca

Mundur L., Współczesne technologie transportowe, ITE, Warszawa 2002
Barcik R., Wyród-Wróbel J., Opakowania produktów, ATH, Bielsko-Biała 2002
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008

Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – inżynieria mechaniczna
Dyscyplina – …
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego
w tym:

67

godz.

wykłady

30

godz.

ćwiczenia i seminaria

30

godz.

konsultacje

5

godz.

udział w badaniach

…

godz.

obowiązkowe praktyki i staże

…

godz.

udział w egzaminie i zaliczeniach

2

godz.

5
…

ECTS*
ECTS*

2,7

ECTS*

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość

…

godz.

…

ECTS*

praca własna

58

godz.

2,3

ECTS*

Sylabus obowiązujący od roku akad. 2019/2020
)* - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć
SL - stacjonarne, licencjackie; SI - stacjonarne, inżynierskie; SM - stacjonarne magisterskie; NI - niestacjonarne, inżynierskie; NM - niestacjonarne
magisterskie

