
 
 

 
 

Załącznik nr 1 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Część 2.4: Zarządzanie w handlu międzynarodowym - konwersatorium 
  
 
Cel zajęć:  

Celem nauczania przedmiotu „Zarządzanie w handlu międzynarodowym” jest  zapoznanie 
studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z podstawowymi pojęciami z zakresu 
handlu zagranicznego jego uczestnikami i formami oraz procedurami przygotowania, zawarcia 
i realizacji transakcji w handlu zagranicznym, a także zapoznanie z podstawowymi instrumentami 
stosowanymi w handlu zagranicznym. 

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił zdefiniować podstawowe i pojęcie z zakresu 
handlu zagranicznego, zna uczestników handlu zagranicznego i jego formy, rozróżnia stosowane 
w nim procedury związane z nawiązywanie, zawieraniem i realizacją transakcji w handlu 
zagranicznym, potrafi rozróżnić instrumenty stymulujące i ograniczające poziom obrotów w handlu 
zagranicznym.  
 
Zakres tematyczny zajęć:  

1. Handel zagraniczny jego uczestnicy i formy 
2. Transakcje handlu zagranicznego 
3. Środki stymulujące i ograniczające obrotu w handlu zagranicznym 

 
Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 30 osób/gr. 
    
 
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 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 „Zarządzanie w handlu międzynarodowym” dla 
studentów i studentek I roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na 
kierunku Administracja,  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w 1 grupie 

 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Podstawowe z zakresu handlu zagranicznego, jego 
klasyfikacje i funkcje 

3 

2. Uczestnicy operacji handlu zagranicznego  3 

3. Formy handlu zagranicznego 3 

4. 
Nawiązywanie, zawieraniem i realizacją transakcji w handlu 
zagranicznym 

3 

5. Instrumenty handlu zagranicznego 3 

 
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. 
 


