KOMISJA EUROPEJSKA

Zarejestrowany Eksporter
REX
Moduł e-Learning
Ten łatwy w korzystaniu moduł e-Learning jest
jednym z kursów z obszernego programu UKC UE
e-Learning.
Z jednej strony, ten kurs prowadzi Państwa przez
nowe przepisy prawne dotyczące handlu towarami
w ramach unijnego system GSP i powiązane z nim
procedury.
Z drugiej strony, po zakończeniu tego kursu,
będziecie Państwo w stanie pracować z systemem
REX zgodnie z jego rolą i zakresem zadań w ramach
przepływu procesów systemu REX.
Aczkolwiek ten kurs koncentruje się na wyjaśnieniu
jak system REX stosuje się w handlu pomiędzy
krajami korzystającymi GSP i UE, to może on być
równocześnie stosowany do innych niż GSP
systemów lub porozumień preferencyjnych, a nawet
może być rozszerzony na preferencyjne umowy
handlowe.
Żeby w pełni wykorzystać potencjał tego kursu,
rekomendujemy jego zintegrowanie z Państwa
własnym programem szkoleń i rozwijanie takiego
mieszanego program szkoleniowego.

Grupa docelowa kursu
Osoby z sektora publicznego jak i prywatnego, z UE
oraz krajów korzystających,
zajmujące się sprawami celnymi dotyczącymi
handlu towarami w ramach unijnego systemu
GSP oraz innych preferencyjnych porozumień
i umów handlowych.

Cele szkolenia
W trakcie kursu nauczycie się Państwo:
- co to jest zarejestrowany eksporter,
- kiedy stosuje się system REX,
- jaki wpływ ma REX na Państwa działalność oraz
- jakie procesy powinny być realizowane
w systemie REX.
Będziecie Państwo także w stanie śmiało używać:
- systemu REX w zależności od Państwa roli.

Czas trwania kursu
Kurs zajmuje 1 do 2 godzin w zależności od Państwa
profilu i roli w różnych procesach REX.
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Szczegóły tego kursu
Kurs ten jest tak przewidziany, żeby zaspakajać
potrzeby różnych profili użytkowników.
Sekcje 1 do 4 są wspólne dla wszystkich profili.
Sekcje 5 i 6 oferują Państwu zawartość dopasowaną
do funkcji w Państwa profilu opartą na krótkiej
ankiecie.
Możecie Państwo przerwać Wasz kurs. Po
ponownym jego otwarciu możecie wznowić go tam
gdzie kurs został przerwany. Zakończone sekcje są
wskazane na niebiesko w menu.
Obok menu, mapa kursu pozwala Państwu na szybki
dostęp do sekcji i podsekcji. Mapa kursu jest
umieszczona w górnym pasku narzędzi kursu.
Streszczenie kursu z najważniejszymi informacjami
jest dostępne w formacie do wydruku w bibliotece
kursu.

Jak zacząć i korzystać z tych kursów
e-Learning?
-

-

-

Pobierz bezpłatnie moduł eLearning używając
download form.
Wybierz eLearning w menu.
Macie Państwo wybór pomiędzy 'non-SCORM'
(iso, exe, html/html5) i 'SCORM' (dla systemów
LMS).
Przeczytaj instrukcję (the Quick Start Guide)
dostępną w zapisanym folderze zip. Wyjaśnia jak
zainstalować kursy w Państwa systemach.
Korzystanie z kursu nie wymaga wysokiego
poziomu znajomości technologii informatycznej.
W przypadku problemów technicznych proszę
w pierwszej kolejności kontaktować się
z Państwa lokalnym administratorem. Jeżeli
problemu nie uda się rozwiązać, proszę przesłać
jego opis (wraz ze zrzutem ekranu) do
taxud-elearning@ec.europa.eu

Dostępne języki
Kurs jest dostępny w języku angielskim.
Można sprawdzić w tabeli na stronie internetowej
EUROPA dostępność innych wersji językowych.

Kontakt: DG TAXUD / R3 Management of
Programmes & EU training
taxud-elearning@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/taxation customs/common/elearning/ucc/index en.htm

