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Specjalność: Logistyka międzynarodowa 
Kierunek: Logistyka 
Stopień: I stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 
Sylwetka absolwenta: 
Absolwent kierunku Logistyka, specjalność Logistyka międzynarodowa, posiada wiedzę i podstawowe 
kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub włączenia się w prowadzenie 
działalności przedsiębiorstw, prowadzonych przez inne osoby, w szczególności opierających podstawę swoich 
relacji gospodarczych na kontaktach i wymianie gospodarczej z zagranicą. Studia na tej specjalności umożliwiają 
zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami międzynarodowego rynku TSL. 
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Zakładanie i prowadzenie firmy w branży 
TSL 

Dr Monika Jakubiak + 
przedstawiciele LPNT 

7 60 30 30    

2 Transport międzynarodowy 
Prof. Jarosław Pytka + 
ZMPD 

5 45 30 15    

3 Zarządzanie międzykulturowe ZZ 5 45 30 15    
4 Branża TSL na świecie W trakcie uzgodnień 5 45 30 15    
5 Sieci logistyczne W trakcie uzgodnień 2 30 30 

 
   

6 Cło i spedycja międzynarodowa Dr Piotr Witkowski 4 45 30 15    
7 Międzynarodowe rozliczenia finansowe W trakcie uzgodnień 3 30 15   15  
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Zakładanie i prowadzenie firmy w branży TSL 
Podstawy rozpoczynania działalności gospodarczej + prowadzenie start-upów. 
 
Transport międzynarodowy 
Wybrane zagadnienia prowadzenia działalności transportowej w relacjach międzynarodowych. 
 
Zarządzanie międzykulturowe 
Przedmiot poświęcony prezentacji różnorodnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i relacji 
z klientami zagranicznymi z uwzględnieniem różnic kulturowych występujących między krajami. 
 
Branża TSL w gospodarce 
Charakterystyka gospodarcza branży transport – spedycja – logistyka na świecie. 
 
Sieci logistyczne 
Przedmiot poświęcony prezentacji i analizie zasad tworzenia i funkcjonowania krajowych i międzynarodowych 
układów biznesowych w branży logistycznej, przekładających się na utrzymywanie relacji gospodarczych 
o strukturze sieciowej i sieciowych metodach tworzenia wartości. 
 
Cło i spedycja międzynarodowa 
Wybrane, aktualne zagadnienia dotyczące rozliczeń finansowych i podatkowych w działalności logistycznej 
w kraju i za granicą. 
 
Międzynarodowe rozliczenia finansowe 
Przedmiot prezentuje podstawowe zasady i sposoby prowadzenia międzynarodowych rozliczeń gospodarczych. 


