
Dane kontaktowe

Studia podyplomowe prowadzone są na Wydziale Transportu

i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, w centrum Katowic

na ulicy Krasińskiego 8.

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie studiów:

Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

tel.: 32-603 4108

e-mail: renata.rajkiewicz@polsl.pl

Kierownik studiów:

prof. dr hab. inż. Piotr Czech

e-mail: piotr.czech@polsl.pl

Sekretarz studiów:

mgr Renata Rajkiewicz

e-mail: renata.rajkiewicz@polsl.pl

Internet:

http://studia-logistyka-przewoznik-drogowy.polsl.pl

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” zostały

w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”. Otrzymały również

liczne prestiżowe nagrody – „Laur Innowacji” (2017 i 2018), „Lider Jakości Kształcenia” (2019),

certyfikat „Premium” (2019).

Certyfikat stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku

studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku

pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie

słuchaczom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji

społecznych poszukiwanych przez pracodawców. Certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest

zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikat

jest nadawany jako wyróżnienie w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”,
który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich

uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,

odbywał się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawowały nad nim m.in.

Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Certyfikatem „Studia z Przyszłością”
wyróżniane zostały kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia,

dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Akredytacja wzorowana jest na najbardziej

prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem

Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku

koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców.

Zakres tematyczny jest w 100% zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne

zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę

Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz

ustawy o czasie pracy kierowców, umożliwiając absolwentom zwolnienie z państwowego egzaminu

i uzyskanie certyfikatów (przewóz rzeczy i przewóz osób).

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych:

A. Prawo cywilne (liczba godzin / forma zajęć: 24 / wykład)

B. Prawo handlowe (liczba godzin / forma zajęć: 16 / wykład)

C. Prawo socjalne (liczba godzin / forma zajęć: 16 / wykład + 8 / projekt)

D. Prawo podatkowe (liczba godzin / forma zajęć: 16 / wykład)

E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

(liczba godzin / forma zajęć: 16 / wykład + 16 / projekt)

F. Dostęp do rynku (liczba godzin / forma zajęć: 16 / wykład + 8 / projekt)

G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

(liczba godzin / forma zajęć: 16 / wykład + 8 / projekt)

H. Bezpieczeństwo drogowe (liczba godzin / forma zajęć: 16 / wykład + 8 / projekt)

Dodatkowo każdy słuchacz uczestniczy w:

Seminarium dyplomowym (liczba godzin / forma zajęć: 16 seminarium)

oraz pisze:

Pracę końcową (dyplomową).

Łączna liczba godzin dydaktycznych:

200

w tym:

semestr 1: 104

semestr 2: 96

Wymagania

Studia podyplomowe zostały opracowane i przewidziane dla osób posiadających podstawową wiedzę

na poziomie szkoły wyższej, dlatego w celu przyjęcia kandydat musi legitymować się posiadaniem

dyplomu ukończenia dowolnych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

W celu ukończenia studiów podyplomowych słuchacze zobowiązani są do zaliczenia wszystkich

przedmiotów objętych programem studiów oraz opracowania pracy końcowej (dyplomowej) i zdania

egzaminu końcowego.

Praca końcowa (dyplomowa) stanowi pisemne, około 30 stronicowe opracowanie z tematyki

poruszanej w trakcie zajęć prowadzonych zgodnie z planem studiów (tematyka szeroko pojętej

logistyki transportu).

Dotychczas wszyscy Słuchacze studiów podyplomowych obronili się w pierwszym terminie z bardzo

dobrymi wynikami oraz otrzymali oba certyfikaty kompetencji zawodowych bez konieczności

zdawania państwowych egzaminów.

Korzyści z ukończenia studiów

Studia podyplomowe umożliwiają słuchaczom pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie transportu

drogowego rzeczy i osób, co zwiększa ich szanse na lepsze zatrudnienie i większe zarobki lub

umożliwi prowadzenie własnej działalności.

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, absolwenci mogą

ubiegać się o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie:

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy
oraz

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych  w zakresie transportu drogowego osób. 

Wszyscy dotychczasowi Absolwenci otrzymali oba certyfikaty bez egzaminów.

Daje to absolwentowi studiów możliwość, bez stresu i dodatkowych kosztów, w postaci ewentualnej

opłaty za kurs przygotowawczy (ok. 1.300 zł) oraz opłat za przystąpienie do państwowego egzaminu

w zakresie transportu rzeczy (500 zł) i osób (500 zł), otrzymanie dwóch certyfikatów.

Aktualna forma państwowego egzaminu obejmuje dla każdego z możliwych zakresów certyfikacji:

1. transport rzeczy:

• test obejmujący 64 pytania wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami,

• 1 zadanie egzaminacyjne – studium przypadku.

2. transport osób:

• test obejmujący 64 pytania wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami,

• 1 zadanie egzaminacyjne – studium przypadku.

Zdawalność państwowego egzaminu nie jest wysoka, przy konieczności ponoszenia każdorazowo

opłaty za egzamin poprawkowy w każdym z zakresów certyfikacji z osobna.

Certyfikaty Kompetencji Zawodowych są ustawowo wymagane (w całej Unii Europejskiej)

do prowadzenia działalności transportowej w zakresie transportu drogowego rzeczy oraz osób.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej,

w zakresie „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”.

Gwarancja jakości

Studia podyplomowe są prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej

Politechniki Śląskiej. Uczelnia należy do jednego z największych publicznych ośrodków

akademickich, prowadząc nieprzerwanie działalność naukowo-dydaktyczną od 1945 roku.

Wykładowcy prowadzący zajęcia dydaktyczne posiadają wysokie kwalifikacje naukowo-dydaktyczne,

są uznanymi ekspertami, rzeczoznawcami oraz biegłymi sądowymi.

STUDIA PODYPLOMOWE

„Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów 

drogowych rzeczy i osób”

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe mają charakter specjalistyczny, a ich celem jest podniesienie kwalifikacji

zawodowych i naukowych w zakresie przewozów drogowych osób i rzeczy, osób posiadających tytuł

magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata w dowolnej specjalności.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie przygotowany do podejmowania

wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze prowadzenia

działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy.

Będzie się mógł także ubiegać o zwolnienie z państwowego egzaminu

i uzyskanie Certyfikatów Kompetencji Zawodowych dla przewoźnika

drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne

zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy

kierowców.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowi podstawę

uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie

drogowym rzeczy i osób, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.):

„Osoby legitymujące się ,…, świadectwem ukończenia studiów 
podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których 

mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są 
z egzaminu pisemnego”. 

Wszyscy dotychczasowi Absolwenci studiów podyplomowych otrzymali oba certyfikaty bez

konieczności zdawania państwowych egzaminów.

Informacja o studiach

Studia podyplomowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę na Wydziale Transportu

i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry

(październik – czerwiec)

Tryb nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). W każdym semestrze nauki

planowanych jest maksymalnie 8 weekendowych zjazdów. Zajęcia w soboty planowane są

w godzinach 8:30 - 19:00 (z przerwą obiadową ok. godziny 13:00), natomiast w niedziele –

8:30 - 16:00.

Dotychczas, realizacja programu studiów wymagała ok. 9 spotkań (dni) w każdym

z semestrów.

Miejsce prowadzenia studiów:

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej

40-019 Katowice

Ul. Krasińskiego 8

Zakres studiów

Studia podyplomowe obejmują swoim zakresem wszystkie

zagadnienia wymagane do uzyskania Certyfikatów Kompetencji

Zawodowych w transporcie drogowym.

Patronat honorowy (instytucjonalny) nad studiami podyplomowymi objęła

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD).

International Road Transport Union (IRU)
potwierdziła zgodność programu studiów

podyplomowych z programem wykładanym przez IRU Academy.

Równocześnie stwierdziła, że program ten pozwala absolwentom na pozyskanie na odpowiednio

wysokim poziomie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w branży transportowej, która stale

potrzebuje wykwalifikowanych pracowników.

European Commission – Directorate General for Mobility and
Transport, w osobie generalnego dyrektora, przyznała wysoką

wartość programu studiów podyplomowych oraz potwierdziła

jego zgodność z kierunkami działań Komisji Europejskiej.


