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Potwierdzony Certyfikatem Kompetencji Zawodowych  
z zakresu Transportu Drogowego

Korzyści:
Możliwość zwolnienia absolwentów z konieczności zdawania państwowego egza- –
minu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu Transportu Drogowego.

Możliwość dostępu do wysokiej klasy specjalistów teoretyków i praktyków z za- –
kresu logistyki, transportu, prawa, zarządzania i ekologii.

Metody i narzędzia pracy:
Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) prowadzone są metodami aktywizującymi 
(dyskusje, kazusy, studia przypadków). 

Miejsce studiów i harmonogram zjazdów:
Zajęcia prowadzone są w trybie studiów dla pracujących (sobota, niedziela w blokach 
8-godzinnych w godz. 09:00—16:00) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Rozpoczęcie zajęć: kwiecień 2017
Zakończenie zajęć: grudzień 2017
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Opis studiów: 
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób i rzeczy 
(pojazdami powyżej 3,5 tony) w Polsce związane jest z koniecznością posiadania przez 
właściciela bądź zatrudnienia na stanowisku zarządzającym osoby posiadającej stosow-
ne kompetencje potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych. Jeżeli nie po-
siadasz takiego certyfikatu, a chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dobrej pracy 
w tym obszarze, te studia są zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. Zakres wiedzy prze-
kazany w dostępny sposób przez wysokiej klasy specjalistów pozwoli nie tylko opanować 
niezbędną wiedzę, ale również wyjaśnić wszelkie wątpliwości. W trakcie 2 semestrów 
dowiesz się, jak zarządzać przedsiębiorstwem transportowym by poradzić sobie z ciągle 
narastającą konkurencją ze strony przewoźników krajowych i zagranicznych, jak inter-
pretować dane podstawowych dokumentów finansowych, jakie zagrożenia, obowiązki 
oraz prawa wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, jak skutecznie pozyskiwać 
klientów i jak ich nie stracić. Jeżeli uważasz, że w tym obszarze jesteś już stosunkowo 
dobry nasze studia pozwolą Ci pogłębić swoją wiedzę i kompetencje w sposób przyjazny 
bez tracenia czasu na poszukiwanie „cudownych recept” w Internecie. 

Kogo zapraszamy:
Studia skierowane są do: absolwentów uczelni wyższych, a szczególnie osób zajmujących 
się działalnością transportową bądź chcących rozpocząć swoją karierę zawodową w ob-
szarze transportu, szczególnie na szczeblach zarządczych.

Skrócony program studiów :
Moduł I: Prawo
Prawo cywilne
Prawo handlowe
Prawo podatkowe
Prawo przewozowe
Prawo socjalne

Moduł II: Transport, spedycja, logistyka
Bezpieczeństwo drogowe
Gra logistyczna
Logistyka miasta
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
Polityka transportowa
Przewóz osób
Zintegrowane systemy informatyczne w transporcie
Sieci logistyczne
Transport intermodalny
Wielokryterialne podejmowanie decyzji transportowych

Moduł III: Zarządzanie
Dostęp do rynku
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Współpraca strategiczna przedsiębiorstw transportowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cele szczegółowe:
Podpowiemy, jak organizować przewozy osób i ładunków w warunkach niezwykle  –
silnej konkurencji na rynku.

Doradzimy, jak stosować przepisy prawa (cywilnego, handlowego, podatkowego,  –
socjalnego i przewozowego).

Wskażemy do jakich zasobów sięgać by doskonalić swoje umiejętności z zarzą- –
dzania strategicznego, podejmowania decyzji transportowych w warunkach wy-
stępowania wielu kryteriów.

Opowiemy, jak zarządzać zasobami ludzkimi, jakie są normy i aspekty techniczne,  –
jak organizowane są sieci sprzedaży usług transportowych. 

Zasugerujemy, jak nawiązywać współpracę strategiczną przedsiębiorstw transpor- –
towych, z jakich zintegrowanych systemów informatycznych korzystać i jak.

Nauczymy zasad racjonalnego zarządzania oraz rozumienie uwarunkowań współ- –
czesnego krajowego i międzynarodowego rynku transportowego.


