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* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

CELE STUDIÓW 

Absolwent studiów podyplomowych  

 posiada poszerzoną wiedzę w zakresie uwarunkowań prowadzenia działalności 

gospodarczej na rynkach zagranicznych,   

 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie sposobów wejścia i realizacji 

działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych,  

 dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu przebiegu transakcji handlu zagranicznego oraz 

finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym ze środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, 

 posiada umiejętność realizowania transakcji handlu zagranicznego i wykorzystania 

instrumentów ograniczających ryzyko prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych,   

 jest przygotowany do podjęcia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej na 

rynkach zagranicznych.  

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

HZ_W01 Zna i rozumie w pogłębionym, ugruntowanym  stopniu 

kluczowe zagadnienia z zakresu prowadzenia 

działalności w wymiarze międzynarodowym, 

obejmujące jej podstawy, zasady, formy, narzędzia  

i zależności, a także ma zaawansowaną wiedzę 

szczegółową dotyczącą międzynarodowych reguł 

handlowych i wybranych elementów transakcji handlu 

zagranicznego 

P7S_WG 

HZ_W02 Zna i rozumie rynkowe, instytucjonalne, kulturowe  

i prawne uwarunkowania prowadzenia handlu 

zagranicznego oraz podstawy ochrony własności 

przemysłowej    

P7S_WK 

Symbol efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

HZ_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu 

handlu zagranicznego do identyfikowania  

i rozwiązywania złożonych, nietypowych problemów 

oraz innowacyjnego wykonywania zadań niezbędnych  

w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, w tym 

P7S_UW 



 

zawierania transakcji międzynarodowych, także przy 

wykorzystaniu informacji samodzielnie pozyskanych  

i zinterpretowanych oraz narzędzi informacyjno-

komunikacyjnych 

HZ_U02 Potrafi skutecznie komunikować się w środowisku 

wielokulturowym posługując się specjalistyczną 

terminologią handlową, w tym formułować opinie  

i uzasadniać swoje stanowisko w odniesieniu do 

proponowanych rozwiązań problemów występujących 

w działalności międzynarodowej oraz prowadzić 

dyskusje w tym temacie 

P7S_UK 

HZ_U03 Potrafi współpracować, w tym koordynować i kierować 

pracą zespołową, uczestnicząc aktywnie  

w realizowaniu wyznaczonych zadań 

P7S_UO 

Symbol efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

HZ _K01 Uznaje znaczenie dotychczasowej wiedzy w  obszarze 

handlu zagranicznego, będąc gotowym do 

wykorzystywania posiadanej wiedzy, jej stałego 

weryfikowania i uzupełniania ze źródeł eksperckich na 

potrzeby prowadzenia działalności w wymiarze 

międzynarodowym i rozwiązywania problemów w niej 

występujących  

P7S_KK 

HZ _K02 Identyfikuje szanse i możliwości wynikające  

z przekraczania granic w rozwoju działalności i jest 

gotów do ich wykorzystania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 



 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1.  Uwarunkowania handlu 

 zagranicznego 

Wykład 

Ćwiczenia 

6 

1 

1 

2.  Prawne aspekty handlu 

zagranicznego 

Wykład 12 

 

2 

3.  Ochrona własności 

przemysłowej 

Wykład 

Ćwiczenia 

2 

2 

1 

4.  Ryzyko walutowe Wykład 

Ćwiczenia 

3 

4 

1 

5.  Strategie ekspansji zagranicznej Wykład 

Ćwiczenia 

5 

7 

3 

6.  Marketing międzynarodowy Wykład 

Ćwiczenia 

6 

6 

3 

7.  Negocjacje  w środowisku 

wielokulturowym 

Wykład 

Ćwiczenia 

6 

10 

4 

8.  Handel transgraniczny w kanale 

e-commerce 

Wykład 

Ćwiczenia 

8 

4 

3 

9.  Transakcje handlu 

zagranicznego 

Wykład 

Ćwiczenia 

10 

8 

4 

10.  Logistyczna obsługa handlu 

zagranicznego z symulacją 

łańcucha dostaw   

Wykład 

Ćwiczenia 

6 

10 

4 

11.  Rozliczenia  międzynarodowe Wykład 

Ćwiczenia 

3 

5 

1 

12.  Zarządzanie ryzykiem 

międzynarodowym 

Wykład 

Ćwiczenia 

2 

2 

1 

13.  Ubezpieczenia w handlu 

zagranicznym 

Wykład 

Ćwiczenia 

4 

2 

1 

14.  Fundusze Unii Europejskiej dla 

przedsiębiorców 

Wykład 

Ćwiczenia 

3 

3 

1 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 14 (karty należy sporządzić wg wzoru 

określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie z wynikiem pozytywnym pisemnego 

egzaminu zintegrowanego na koniec każdego semestru. Dodatkowym wymogiem jest udział  

w zajęciach (min. 80%), a przy niższej frekwencji wykonanie dodatkowych zadań ustalonych 

odpowiednio do nieobecności. 


