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Organizujemy profesjonalne i inspirujące szkolenia online, 
szkolenia stacjonarne oraz warsztaty. Naszych Trenerów 
cechuje umiejętność przekazywania bogatej wiedzy  
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

W skład zespołu szkoleniowców wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownicy uczelni. 
Wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia oraz 
nowoczesna infrastruktura uczelni wyróżniają Fundację 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego spośród innych 
podmiotów i umożliwiają dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb naszych partnerów.   

 

 

Tematyka szkolenia:  

Zastosowanie zwyczajów handlowych w przebiegu 

transakcji na rynku międzynarodowym.  

  

Szkolenie dedykowane zwłaszcza przedsiębiorcom, 
którzy przygotowują się do podjęcia działalności 
handlowej na rynku zagranicznym, a nie mają 
odpowiedniego przygotowania teoretycznego 

 
Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! 

 

 
 

O CENTRUM 



  

   

 
 

 

 

 

Trener: dr hab. Hanna Treder, prof. UG 

Jestem pracownikiem Katedry Biznesu Międzynarodowego na Wydziale 
Ekonomicznym UG, a zarazem kierownikiem Zakładu Handlu Zagranicznego. 
Mój obszar zainteresowań naukowych obejmuje m.in. problematykę handlu 
zagranicznego, zarządzania ryzykiem oraz funkcjonowania ubezpieczeń 
gospodarczych. Posiadam duże doświadczenie dydaktyczne, ponieważ od 
wielu lat prowadzę zajęcia z zakresu zagadnień ekonomicznych na różnych 
trybach studiów, a ponadto prowadziłam szkolenia dla przedsiębiorców    
m.in. w ramach projektów międzynarodowych, studiów podyplomowych oraz 
kursów zawodowych dla spedytorów międzynarodowych. 

 

Program szkolenia (3 h) 

W ramach proponowanego tematu zostaną ujęte następujące 

zagadnienia: 

 pojęcie i znaczenie zwyczajów w praktyce handlu 

międzynarodowego, 

 zastosowanie wykładni formuł handlowych INCOTERMS, 

 zakres stosowania innych zwyczajów w odniesieniu do 

poszczególnych faz przebiegu transakcji handlowych, 

 zastosowanie zwyczajów w celu zagospodarowania ryzyka 

związanego z realizacją transakcji handlowych. 
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Ilość uczestników: min. 5 osób 
 

Ilość godzin: 3 
 

Cena: 219 zł netto + vat 
Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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