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Zarządzanie flot ą samochodow ą

Kandydaci:
� osoby prowadz ące działalno ść gospodarcz ą w zakresie transportu drogowego , ale tak że w firmach 
produkcyjnych i usługowych posiadaj ących własne floty samochodowe,
� kadra zarz ądzająca oraz pracownicy firm transportowych, zarz ądzający flot ą pojazdów,
� pracownicy komórek logistycznych w zakresie transpo rtu, którzy swoje praktyczne do świadczenia chc ą
uzupełni ć aktualn ą wiedz ą,
� specjali ści ds. logistyki, którzy zarz ądzają transportem,
� osoby, które chc ą podj ąć prac ę na stanowiskach zwi ązanych z transportem i zarz ądzaniem flot ą
samochodow ą,
�pracownicy, dla których zarz ądzanie flot ą transportow ą może się stać ciekawym wyzwaniem 
zawodowym,
� osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy, samodosko naleniem i podnoszeniem kwalifikacji.

Słuchacze zostan ą zapoznani ze współczesnymi problemami zarz ądzania flot ą transportow ą

pojazdów słu żbowych w przedsi ębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. 

Ukończenie studiów umo żliwia zdobycie po żądanej na polskim rynku pracy, specjalistycznej 
wiedzy, a tak że praktycznych umiej ętno ści menad żerskich oraz operacyjnych w zakresie 

zarządzania flotami pojazdów w bran ży wynajmu długoterminowego samochodów (Car Fleet
Management), Rent a Car (wypo życzalnie samochodów), a tak że w wewn ętrznych 

strukturach firm transportowych, produkcyjnych i us ługowych.

Zajęcia są realizowane w trybie zjazdów weekendowych w dwóch s emestrach akademickich

Program studiów obejmuje:
� Znaczenie logistyki i transportu              
w gospodarce
�Polityka flotowa
�Rynek motoryzacyjny w Europie i Polsce
�Rynek leasingu i wynajmu samochodów
�Zarządzanie zasobami ludzkimi
�Negocjacje i zarz ądzanie relacjami
�Finansowanie floty samochodowej
�Wynajem krótko- i długoterminowy 
samochodów
�Koszty u żytkowania floty samochodowej 
w firmie
�Gospodarka paliwami i ekologia

� Ubezpieczenia i likwidacja szkód 
komunikacyjnych
�Prywatne u żytkowanie samochodów 
słu żbowych
�Strategie w zarz ądzaniu flot ą samochodow ą

�Ryzyko w zarz ądzaniu flot ą samochodow ą

�Systemy IT w zarz ądzaniu flot ą
�Telematyka w zarz ądzaniu flot ą
�Technologie przyszło ści w zarz ądzaniu flot ą
samochodow ą

�Przetargi transportowe
�Przetargi logistyczne
�Giełdy transportowe
�Etyka w biznesie
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