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Załącznik do uchwały nr 348 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program „Podyplomowych studiów handlu zagranicznego” 

 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

wiedza Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz: 
1) ma wiedzę o mechanizmach ekonomicznych kształtujących 

proces umiędzynarodowienia gospodarki;  
2) wykazuje się wiedzą na temat metod i organizacji badań 

koniunktury i analiz rynkowych; 
3) ma wiedzę na temat uregulowań konwencyjnych, których 

przedmiotem jest handel międzynarodowy,  
w szczególności – międzynarodowe aspekty umowy 
sprzedaży;  

4) rozumie rolę uwarunkowań zawierania i realizacji transakcji 
handlu zagranicznego;  

5) zna zasady formułowania kontraktów handlu 
zagranicznego; 

6) ma wiedzę na temat stosowania metod rozliczenia 
transakcji handlu zagranicznego oraz ubezpieczania 
transakcji eksportowych i importowych; 

7) rozumie rolę uwarunkowań działań marketingowych  
w otoczeniu międzynarodowym i globalnym 

umiejętności Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz umie: 
1) analizować, oceniać i interpretować zjawiska ekonomiczne 

odnoszące się do otoczenia międzynarodowego, 
2) przeprowadzić analizę wybranego rynku i interpretować  

i oceniać stan aktywności gospodarczej; 
3) zidentyfikować problemy i przewidywać konsekwencje 

prawne działań podejmowanych w trakcie zawierania 
umów w handlu zagranicznym i prowadzenia marketingu 
na rynkach obcych; 

4) analizować i formułować międzynarodowe programy 
marketingowe; 

5) opracować strategię negocjacyjną adekwatną do 
uwarunkowań negocjacyjnych i zastosować ją w praktyce; 

6) dokonać wyboru gałęzi transportu i przygotować 
dokumentację transportowo-spedycyjną w handlu 
zagranicznym. 

inne kompetencje Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz wykazuje: 
1) zrozumienie problemów funkcjonowania gospodarki 

światowej; 
2) zrozumienie problemów etycznych w transakcjach handlu 

zagranicznego; 
3) ostrożność przy stosowaniu skomplikowanych 

instrumentów finansowych. 
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Program studiów Łącznie: 168 godzin; 60, punktów ECTS 

 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Podstawy ekonomii 20 7 

Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze 12 5 

Badania koniunktury i analiza rynków zagranicznych 10 4 

Zagadnienia prawne w handlu zagranicznym 16 7 

Marketing międzynarodowy 20 7 

Finanse przedsiębiorstwa i rozliczenia międzynarodowe 24 8 

Ubezpieczenia w obrotach zagranicznych 10 4 

Transakcje handlu zagranicznego 24 8 

Logistyka i transport w handlu zagranicznym 16 5 

Negocjacje 16 5 

 

Metody 
dydaktyczne 

prezentacja materiału przez wykładowcę, dyskusje, praca  
w grupach, analiza studiów przypadku, praca z kamerą. 

Punkty ECTS 
ogółem (1 punkt 
odpowiada 25-30 
godzinom pracy 
słuchacza) 

60 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny lub testowy; prace pisemne zaliczeniowe; 
prezentacje; egzamin ustny końcowy. 

 


