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Załącznik nr 1 

do Uchwały Senatu UEK nr T.0022.14.2021  

z dnia 22 lutego 2021 roku  

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem 

 

Studia podyplomowe pt. „Wymiana Towarowa ze Zjednoczonym Królestwem” 

zostały zaproponowane przez Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem we 

współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie. Za organizacyjną stronę programu 

odpowiadać będzie Krakowska Szkoła Biznesu UEK. 

 

1. Adresaci studiów: 

 

Studia podyplomowe „Wymiana towarowa ze Zjednoczonym 

Królestwem“ skierowane są przede wszystkim dla pracowników firm handlowych, 

transportowych, spedycyjnych, logistycznych, itp. dokonujących wymiany towarowej 

z Wielką Brytanią, a także urzędów i instytucji zaangażowanych w pobór należności celnych 

i podatkowych. Studia te stworzone zostały z myślą o osobach chcących zaktualizować 

i poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, przede wszystkim dla: 

- agentów celnych, 

- pracowników działów handlowych, księgowych, rozliczeń ceł i podatków, 

- doradców finansowych, 

- kadry zarządzającej w firmach importujących towary z, bądź eksportujących towary do 

Wielkiej Brytanii, 

- osób zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji zawodowych i uzyskaniem 

możliwości wpisu na listę agentów celnych Ministerstwa Finansów. 

 

2. Cel studiów: 

 

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz 

aktualizacja i pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu uregulowań prawnych, 

organizacyjnych i skarbowych dotyczących wymiany handlowej z Wielką Brytanią.  

Nabyta wiedza oraz uzyskane kompetencje pozwolą na skuteczne wdrożenie zmian 

w swoich organizacjach, zmniejszenie niepewności i zyskanie dzięki temu przewagi 

konkurencyjnej na rynku. Program studiów ma umożliwić Słuchaczom zdobycie i 

poszerzenie wiedzy m.in. z zakresu ekonomiki handlu, jakości, bezpieczeństwa, 

autentyczności produktów, determinant jakości produktów i identyfikacji ich zafałszowań, 

podstawowych metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości produktu, w tym 

mikrobiologii produktu, zasad znakowania i kodowania towarów oraz logistyki dystrybucji 

w handlu międzynarodowym. Studia są odpowiedzią na wyzwania związane z Brexitem - 

wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE. 
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3. Program studiów: 

 

l.p. Nazwa przedmiotu 

Forma prowadzenia zajęć/ 

liczba godzin/ 
Punkty 

ECTS 
Teoretyczne Praktyczne 

1.  Prawo i procedury celne 20 15 4 

2.  
Elementy kalkulacyjne w ustalaniu 

należności celnych i podatków 
- 15 2 

3.  Środki i ograniczenia pozataryfowe 15 - 3 

4.  Postępowanie celne 8 - 2 

5.  Polityka celna 8 - 2 

6.  Podatek VAT 8 8 3 

7.  Podatek akcyzowy 4 4 2 

8.  Ekonomika handlu 4  - 1 

9.  Jakość produktu i jej determinanty 6 10 3 

10.  Bezpieczeństwo produktu  8 -  2 

11.  
Metody analityczne w ocenie jakości 

produktu 
6   2 

12.  Mikrobiologia produktu 4 4 2 

13.  Identyfikacja zafałszowań produktu 8 8 3 

14.  Logistyka dystrybucji 6 - 1 

15.  Znakowanie i kodowanie towarów 8 - 2 

16.  
Trendy rozwojowe na rynku dóbr 

konsumpcyjnych 
8 - 1 

 
Razem 121 64 35 

Łącznie 185  

 

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

Studia podyplomowe będą się odbywać w trybie niestacjonarnym (w soboty). Wymiar godzin 

studiów podyplomowych to 184 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to dwa 

semestry.  

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy 

semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują 

do egzaminu końcowego. 

 

6. Efekty uczenia się: 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

Jednostka prowadząca: Krakowska Szkoła Biznesu UEK 

Nazwa studiów podyplomowych: Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem 

Dziedzina nauki: Nauki społeczne 
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Profil studiów: ogólnoakademicki 

Poziom PRK 7 

Poziom studiów: podyplomowe 

Liczba semestrów: 2 

 

Symbol efektu 

uczenia się dla 

kierunku 

 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

efektów uczenia się 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

WTzZK_W01 

w pogłębionym stopniu wybrane teorie i pojęcia z 

zakresu  jakości i bezpieczeństwa produktów, 

znakowania i kodowania produktów, identyfikacji 

zafałszowań produktu, logistyki dystrybucji 

stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 

szczegółowej, m.in. procedury, postępowanie, 

politykę celną, podatek VAT i podatek akcyzowy - 

właściwe dla programu studiów z uwzględnieniem 

zmian prawnych i organizacyjnych związanych z 

Brexitem  

 

 

P7S_WG_S1 

 

 

WTzZK_W02 

w pogłębionym stopniu metodykę badań w zakresie 

identyfikacji i analizy determinant jakości i 

bezpieczeństwa produktów, norm i reguł 

(prawnych, organizacyjnych i etycznych) 

związanych z wymianą towarową oraz rządzących 

nią prawidłowościach.   

P7S_WG_S2 

WTzZK_W03 

w pogłębionym stopniu zagadnienia 

uwzględniające zakres wiedzy specjalistycznej 

dotyczącej zagadnień właściwych dla kierunku 

Wymiana Towarowa ze Zjednoczonym 

Królestwem,  dotyczących zmian zachodzących we 

współczesnej wymianie handlowej, polityki, 

procedur i postępowania celnego, podatku VAT i 

podatku akcyzowego oraz zasad naliczania 

należności celnych, szczególnie w kontekście UE – 

kraj trzeci 

P7S_WG_S3 

WTzZK_W04 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, 

np. nadkonsumpcję, konieczność rozwoju 

zrównoważonego, etykę w handlu i in. 

 

P7S_WK_S1 

 

WTzZK_W05 

w pogłębionym stopniu prawne, ekonomiczne i 

etyczne uwarunkowania działalności handlowej 

właściwe dla realizowanych studiów 

podyplomowych Wymiana Towarowa ze 

Zjednoczonym Królestwem 

 

P7S_WK_S2 

 

WTzZK_W06 

w pogłębionym stopniu reguły ekonomiki handlu i 

logistyki dystrybucji wykorzystując wiedzę 

właściwą dla studiów podyplomowych Wymiana 

Towarowa ze Zjednoczonym Królestwem 

 

P7S_WK_S3 
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P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

WTzZK_U01 

wykorzystać posiadaną wiedzę specjalistyczną dla 

kierunku Wymiana Towarowa ze Zjednoczonym 

Królestwem do identyfikowania, formułowania i 

innowacyjnego rozwiązywania problemów 

praktycznych związanych z wymianą handlową 

między UE a krajem trzecim  

P7S_UW_S1 

 

WTzZK_U02 

samodzielnie planować i realizować indywidualne i 

zespołowe przedsięwzięcia właściwe dla kierunku 

Wymiana Towarowa ze Zjednoczonym Królestwem. 

Potrafi także pod kierunkiem opiekuna naukowego 

wykonać zaawansowane kalkulacje w zakresie 

ustalania należności celnych i podatkowych oraz 

realizować inne zadania niezbędne z działaniami 

związanymi z realizowaną wymianą handlową 

P7S_UW_S2 

 

WTzZK_U03 

interpretować obowiązujące regulacje prawne w 

celu rozwiązania zagadnień z zakresu wiedzy 

właściwej dla kierunku Wymiana Towarowa ze 

Zjednoczonym Królestwem, w tym złożone i 

nietypowe problemy organizacyjno-techniczne, 

proponując  adekwatne  rozwiązania w tym zakresie 

P7S_UW_S3 

 

WTzZK_U04 

formułować i weryfikować hipotezy związane z 

prostymi problemami badawczymi związanymi z 

jakością,  bezpieczeństwem i autentycznością 

produktów oraz wykazuje umiejętność poprawnego 

wnioskowania na podstawie danych pochodzących 

z różnych źródeł. Potrafi również planować 

eksperymenty, wykonywać pomiary oraz 

interpretować i prezentować uzyskane wyniki 

używając odpowiednio dobranych metod i 

narzędzi, w tym metod analitycznych i technik 

komunikacyjno-informacyjnych 

P7S_UW_S4 

WTzZK_U05 

wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe 

właściwe dla dyscypliny nauki o zarządzaniu i 

jakości prowadzące do samodzielnego 

proponowania rozwiązań konkretnych problemów 

dotyczących kształtowania i oceny jakości 

produktów, ich transportu i dystrybucji oraz 

identyfikacji zafałszowań produktu 

P7S_UW_S5 

WTzZK_U06 

potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, 

zwłaszcza w języku angielskim oraz dokonywać ich 

merytorycznej selekcji, posiada umiejętność 

komunikowania się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Ma 

umiejętności językowe i zna specjalistyczną 

terminologię w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiów 

podyplomowych Wymiana Towarowa ze 

Zjednoczonym Królestwem  

P7S_UK_S1 

WTzZK_U07 

kierować pracą zespołu wykorzystując zdobyta 

wiedzę do rozstrzygnięcia dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi 
P7S_UO_S1 
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także współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych i podejmować w nich wiodącą 

rolę 

WTzZK_U08 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie 

się przez całe życie i ukierunkowywać i 

motywować innych w tym zakresie 
P7S_UU_S1 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

WTzZK_K01 

do krytycznej i świadomej oceny odbieranych treści 

i wyników własnej pracy oraz uznawania wiedzy 

ekspertów, a także podejmowania współpracy z 

ekspertami w zakresie rozwiązywania problemów 

poznawczych i praktycznych, w tym w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów dotyczących obrotu towarowego 

między UE a Zjednoczonym Królestwem 

 

P7S_KK_S1 

 

WTzZK_K02 

do pełnienia obowiązków i powinności, 

wynikających z powierzonych mu zadań, 

zawieranych umów i realizowanych projektów 

międzynarodowych dotyczących wymiany 

towarowej ze Zjednoczonym Królestwem 

P7S_KO_S1 

WTzZK_K03 

do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

oraz do inicjowania działania na rzecz interesu 

publicznego. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe 

skutki społeczne swojej działalności. Troszczy się 

także o skutki swych działań zawodowych 

związanych z wymianą towarową dla środowiska  

P7S_KO_S2 

WTzZK_K04 

 do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 

uwzględnieniem potrzeb społecznych. Jest 

przeświadczony o zasadności współpracy w 

zespole, przyjmując w nim różne role (w tym 

przewodzenia w grupie i ponoszenia 

odpowiedzialności za nią). Potrafi rozwiązywać 

pojawiające się w grupach konflikty społeczne 

P7S_KR_S1 

WTzZK_K05 

do przestrzegania zasad prawnych, ekonomicznych 

i etycznych w działalności gospodarczej związanej 

z wymianą handlową z krajami spoza UE. 

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne 

związane z wykonywanym zawodem. Jest gotów 

także do rozwijania dorobku zawodu i 

podtrzymywania etosu zawodowego. 

P7S_KR_S2 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

WTzZK– kierunek studiów podyplomowych Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem 

 W – kategoria wiedzy 

 U – kategoria umiejętności 

 K – kategoria kompetencji społecznych 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się 

 P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 

 P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK 

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA): 

 P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia) 

 P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst) 
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P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI): 

 P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy) 

 P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się) 

 P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy) 

 P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się) 

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE): 

 P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście) 

 P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność) 

 P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa) 

S1, S2, S3… - kody składnika opisu odnoszące się do dziedziny uczenia się w zakresie nauk społecznych 

 


