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Cel studiów:  
Celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do podjęcia działalności zawodowej  

w szeroko rozumianej branży TSL, posiadających umiejętności z zakresu planowania zadań 
transportowo-spedycyjnych w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej oraz umiejętność analizowania 
rynku usług transportowo-spedycyjnych z wykorzystaniem narzędzi IT. Studia nadają absolwentom 

uprawnienia zgodne z  art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj. 
zwalniają z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie 
drogowym.  

 
Adresaci: 
Studia skierowane są absolwentów studiów wyższych zainteresowanych branżą TSL, którzy chcą 

nabyć fachową wiedzę z zakresu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem transportowo-
spedycyjnym oraz uzyskać certyfikat kompetencja zawodowych na przewóz osób lub/i rzeczy.   
 

Czas trwania: 2 semestry - 162 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-
niedzielnych zjazdów, średnio dwa zjazdy w miesiącu.  
 

Opłata za studia: 

Opłata za studia wynosi 3200 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 1600 zł). 

 
Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, pokój nr 14  
w budynku D, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe". 

 

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej, niezbędnej liczby kandydatów. 

 

AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI 

www.ack.collegiumwitelona.pl 

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D. 
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW: 

Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego 

 
 

I semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu L. godz. 

1. Podstawy prawa cywilnego w transporcie i spedycji 12 

2. Podstawy prawa handlowego w transporcie i spedycji 8 

3. Prawo socjalne - prawne aspekty czasu pracy kierowcy 20 

4. Prawo podatkowe w usługach transportowych  6 

5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 24 

6. Dostęp do rynku usług transportowo-spedycyjnych 12 

Razem: 82 

 

 

 
II semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu L. godz. 

1. 
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowo-

spedycyjnej 
18 

2. Bezpieczeństwo drogowe  10 

3. Dokumentacja transportowo – spedycyjna w praktyce 18 

4. Narzędzia IT w transporcie i spedycji - wykorzystanie w praktyce 10 

5. Planowanie zadań transportowych 16 

6. Podstawowe konwencje w transporcie drogowym 8 

Razem: 80 

 
 


