
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.2A:  Transport i spedycja międzynarodowa – wykład 

 

Cel zajęć: 

 

Przedmiot Transport i spedycja międzynarodowa ma na celu przekazanie studentom wiedzy 

z zakresu planowania, organizowania i realizowania transgranicznego przemieszczania towarów 

z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. W logistyce międzynarodowej jednym z podstawowych 

podsystemów jest obsługa logistycznych łańcuchów dostaw zapewniająca niezawodne dostarczenie 

towarów od jego nadawcy do odbiory.  

W trakcie realizacji przedmiotu studentowi zostanie dostarczona wiedza z zakresu pojęć 

definicyjnych transportu i spedycji zapewniająca znajomość ich właściwości, cech i funkcji. Student 

zostanie zapoznany ze wszystkimi dostępnymi gałęziami transportu pozyskując umiejętność  ich 

multimodalnego wykorzystania w różnych konfiguracjach gałęziowych. Student pozyska umiejętność 

identyfikacji i wykorzystania poszczególnych gałęzi transportu w zależności od podatności 

przewozowej ładunkowej i ekonomicznej towarów. Przekazana w ramach wykładu zostanie wiedza 

i umiejętności w zakresie dokumentacji przewozowej niezbędnej do praktycznego przemieszczania 

towarów w relacjach międzynarodowych. 

Po zaliczeniu przedmiotu student będzie potrafił organizować i pracować zespołowo 

w przedsiębiorstwie transportowo – spedycyjnym. Będzie potrafił komunikować się 

z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii transportowo – spedycyjnej. Powinien posiadać 

świadomość nieodzowności stałego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

1.Perspektywa historyczna genezy i rozwoju transportu i spedycji międzynarodowej. 

2. Terminologie pojęciową, właściwości cechy i funkcje transportu międzynarodowego i spedycji 

3.Podmioty i uczestników rynku transporowo – spedycyjnego funkcjonujących w przestrzeni 

międzynarodowej 

4. Podatność przewozową, magazynowa i ekonomiczną określonych towarów. 

5. Problematykę dotyczącą poszczególnych gałęzi transportu w zakresie określenia ich praktycznego 

wykorzystania w projektowaniu, organizacji, realizacji i kontroli międzynarodowych logistycznych 

łańcuchów dostaw 

6. Zagadnienia dotyczące form powiązań wielogałęziowych – multimodalnych poszczególnych gałęzi 

transportu 

7. Perspektywę logistycznego konstruowania procesów transportowo – spedycyjnych w relacjach 

międzynarodowych  

8. Przewidywane kierunku rozwoju innowacyjnych rozwiązań transportowo – spedycyjnych.   

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – 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 wykładów - w łącznym wymiarze 25 godzin, w jednej grupie. 
 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć 
Liczba 
godzin 

1 Geneza i rozwój transportu i spedycji międzynarodowej 1 

2 Pojęcie transportu jego właściwości, cechy i funkcje 2 

3 
Spedycja - pojęcie, podział i funkcje w organizacji logistycznych 
łańcuchów dostaw 

2 

4 Podmioty międzynarodowego rynku usług transportowo - spedycyjnych 4 

5 
Projektowanie i organizowanie  międzynarodowego przemieszczania 
towarów - podatność transportowa, uwarunkowania prawne 

2 

6 Transport i spedycja w międzynarodowych przewozach morskich 2 

7 Transport i spedycja w międzynarodowej żegludze śródlądowej 2 

9 Transport i spedycja w międzynarodowych przewozach drogowych 2 

10 Transport i spedycja w międzynarodowych przewozach lotniczych 2 

11 Transport i spedycja wielogałęziowa w przewozach międzynarodowych 2 

12 Logistyka transportu w przewozach międzynarodowych 2 

13 Perspektywy rozwoju transportu i spedycji w logistyce międzynarodowej 2 

 

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. 


