Vzdelávací akreditovaný kurz
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY

Vás pozýva
na vzdelávací kurz
ZASIELATEĽSTVO
Špedičný expert FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval po prvý krát marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA
vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO - Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA –
Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).

Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016 a validácia je platná do marca 2020 (vľavo) a preto môže pripraviť
pre Vás nový kurz, na konci ktorého je možné získať celosvetovo uznávaný certifikát FIATA DIPLOMA (vpravo).

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR – číslo
akreditácie: 3217/2015/152/1
V apríli 2018 skončí v poradí už piaty kurz a úspešní absolventi požiadajú FIATA o vydanie certifikátov
s celosvetovou platnosťou.

OBSAH KURZU:
1.Úvod do zasielateľstva
2. Námorná preprava
3. Námorné kontajnery
4. Multimodálna preprava
5. Letecká preprava
6. Cestná preprava
7. Železničná preprava
8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
9. Colné postupy
10. Logistika, skladovanie a distribúcia
11. Poistenie
12. Nebezpečný náklad
13.Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana
14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

ROZSAH KURZU:
240 hod. (16 dvojdňových sústredení)

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY:
Pre uvedené témy si prihlásení účastníci kurzu budú môcť používať študijné materiály z http://fiata.uniza.sk.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Stravovanie:
Vo vložnom je zabezpečené: občerstvenie v priebehu konania kurzu, minerálka, káva.
Raňajky, obed a večera sú individuálne.
Vydanie OSVEDČENIA O KURZE:
Pre potreby vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu sa bude viesť evidencia o účasti na kontaktnej výučbe (prednáškach
a odborných exkurziách) podľa jednotlivých dňoch.
Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie:
3217/2015/152/1 a úspešným absolventom bude vydané osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Vydanie FIATA DIPLOMA:
Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné prostredníctvom ZLZ SR požiadať FIATA o vydanie certifikátu FIATA-DIPLOMA
– Špedičný expert s celosvetovou platnosťou. Za vydanie certifikátu je v súčasnosti poplatok 150 CHF za papierovú formu
a 50.- CHF za elektronickú formu. Ten sa hradí FIATA cez ZLZ SR.
Ubytovanie:
Účastníci si rezervujú a hradia individuálne.
Predpokladaný začiatok kurzu v roku 2018:
Pri záväznom prihlásení nad 20 účastníkov kurzu. Predpokladaný začiatok kurzu je október 2018.

Ďalšie informácie o kurze na stránke:

http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Príloha:

Objednávka kurzu

