
KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
WYDZIAŁ: EKONOMII I ZARZĄDZANIA 
 
INSTYTUT: NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 
 
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: TRANSPORT I SPEDYCJA 
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X) 

doskonalące  X 
 
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: Transport 
KOD ISCED KIERUNKU: 1041 
CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 600 ZŁ 
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 ZŁ 
 
REKRUTACJA:  
Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów poprzez 
elektroniczny system rekrutacji dostępny na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/ , a następnie 
dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania (ul. 
Podgórna 50, budynek A-0, pokój 11). 
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (30 
miejsca). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 20 
słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się 
przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w 
największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej 
lub utworzenie dwóch niezależnych grup.  
 
WYMAGANE DOKUMENTY:  

 rejestracja online na studia podyplomowe: : 
https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php 

 odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II - 
stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;  

 kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.; lub wydruk potwierdzenia z maila 
 1 zdjęcie;  
 zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą 

pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów. 
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 6 listopada 2020 r. 
 
DOKUMENTY PRZYJMUJE:  
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Uniwersytet Zielonogórski 
Wydział Ekonomii i Zarządzania  
ul. Podgórna 50 
65-246 Zielona Góra 
Sekretariat Biura Dziekana budynek A-0, pokój 11 
mgr Marta Szatkowska – 68 328 25 55 
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie  
i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację 



transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi 
transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu 
kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.  Program studiów zawiera wszystkie 
zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu 
słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku 
odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa 
prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 
123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym). 
- do kogo adresowane: 
Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek  
w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności: 

 jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności 
transport rzeczy i/lub osób), 

 zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika 
drogowego, 

 na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, 
 na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego, 
 w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy. 

 
- kwalifikacje po ukończeniu studiów 
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Transport i Spedycja”. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW:  
dr Agnieszka Perzyńska 
Uniwersytet Zielonogórski 
Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych 
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 
a.perzynska@wez.uz.zgora.pl 
 
Więcej informacji na stronie: 
 
www.transport.uz.zgora.pl 
 


