
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.2B:  Transport i spedycja międzynarodowa – warsztaty 

Cel zajęć:  

 Celem nauczania przedmiotu „Transport i spedycja międzynarodowa” jest zapoznanie studenta  

z podstawowymi pojęciami z zakresu transportu i spedycji międzynarodowej. Przedmiot ma za 

zadanie przede wszystkim dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące 

identyfikacji rodzajów i charakterystyki procesów spedycyjnych ze względu na następujący podział: 

spedycja gałęziowa, którą dzielimy spedycję lotniczą, spedycję morską i  spedycję kolejową. Podział 

na spedycję intermodalną w przypadku której wykorzystywane są minimum dwa środki 

transportowe (np. środki transportu lotniczego i drogowego). Jak również wykorzystanie jednego 

dokumentu przewozowego przy zastosowaniu różnych środków transportu. Studenci poznają 

zagadnienia dotyczące charakterystyki spedycji krajowej i międzynarodowej. Jak również zagadnienia 

związane z międzynarodową spedycją ładunków częściowych oraz sposobach formowania 

ładunków. 

 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę rodzajów procesów spedycyjnych. 

W wyniku kształcenia student będzie znał specyfikację spedycji gałęziowej i intermodalnej. 

Dodatkowo będzie znał zasady spedycji krajowej i międzynarodowej, będzie potrafił zdefiniować 

spedycję ładunków częściowych oraz sposoby ich formowania. Ponadto student będzie potrafił 

przedstawić sposoby ustalania cen w usługach spedycyjnych. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Rodzaje i charakterystyka procesów spedycyjnych: 

Spedycja gałęziowa: 

- spedycja lotnicza  

- spedycja morska  

- spedycja kolejowa 

Jeden rodzaj środa transportowego (samochód, samolot). 

Dokumentacja przewozowa charakterystyczna dla wybranej gałęzi transportowej. 

2. Spedycja intermodalna: 

- wykorzystanie minimum dwóch środków transportowych (np. środki transportu lotniczego  

    i drogowego).  

- kompleksowa obsługa od miejsca nadania do miejsca odbioru. 

- jeden dokument przewozowy przy wykorzystaniu różnych środków transportowych. 

3. Spedycja krajowa. 

4. Spedycja  międzynarodowa. 

5.Realizacja międzynarodowej spedycji ładunków częściowych–sposoby formowania ładunków. 

6. Sposoby ustalania cen usług spedycyjnych. 



 
 

 
 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr. 

 

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Transport i spedycja międzynarodowa” dla studentów 

i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku 

Administracja,  

 

w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 

1. Rodzaje i charakterystyka procesów spedycyjnych: 
Spedycja gałęziowa: 
- spedycja lotnicza  
- spedycja morska  
- spedycja kolejowa 
Jeden rodzaj środa transportowego (samochód, samolot). 
Dokumentacja przewozowa charakterystyczna dla wybranej gałęzi 
transportowej. 

3 

2. 

Spedycja intermodalna: 
- Wykorzystanie minimum dwóch środków transportowych (np. środki 
transportu lotniczego i drogowego). 
- Kompleksowa obsługa od miejsca nadania do miejsca odbioru. 
- Jeden dokument przewozowy przy wykorzystaniu różnych środków 
transportowych. 

2 

3. Spedycja krajowa  2 

4. Spedycja  międzynarodowa  1 

5. 
Realizacja międzynarodowej spedycji ładunków częściowych–sposoby 
formowania ładunków. 

1 

6. Sposoby ustalania cen usług spedycyjnych.  1 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 

prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 

egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  

i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 

dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 



 
 

 
 

Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 

zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 

dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 

 

Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


