CZU – Pregled
Modul e-učenja
Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo,
zagotavlja pregled o Carinskem zakonu Unije
(CZU).
Osredotoča se na ključne funkcije, vpliv na carinske
organe in delo trgovcev ter glavne prednosti, ki jih
prinaša za obe omenjeni kategoriji poklicev.

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam
priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni
program usposabljanja in razvijete svojevrsten
program učenja.

Ciljno občinstvo
Vsi carinski uradniki in trgovci, ki potrebujejo
hitri pregled o zakonodaji CZU in njenih
prednostih.

Razpoložljivi jeziki
Modul je na voljo v 22 jezikih Evropske unije. Za
trenutno stanje si oglejte tabelo na spletni strani

EUROPA.

Učni cilji
Po zaključku tega 105-minutnega tečaja boste vedeli več
o:
-

-

Carinskem zakonu Unije (CZU) na splošno;
okviru CZU in njegovih glavnih postopkih in
prednostih, razdeljenih glede na
posamezne carinske teme;
vplivu CZU na javni in zasebni sektor;
časovnih okvirih za prehodne določbe za
CZU;
različnih pravnih aktih iz paketa CZU:
delegirana uredba (DU), izvedbena uredba
(IU) in prehodna delegirana uredba (PDU).

Posebnosti tega modula
Glavne lastnosti in prednosti CZU so
podrobneje razložene glede na
carinsko dejavnost.
V tem modelu si lahko prosto
ogledate vsako interesno področje
v poljubnem vrstnem redu tako,
da kliknete na ustrezno postavko.

Splošne značilnosti
Tečaj lahko prekinete. Ko tečaj ponovno odprete,
lahko nadaljujete tam, kjer ste nazadnje končali.
Zaključene dejavnosti so v meniju označene z
rumeno.
Povzetek tečaja z najpomembnejšimi informacijami
je v knjižnici tečaja na voljo v formatu, primernem za
tiskanje.

Kako začeti z uporabo teh tečajev eučenja?

-

-

Brezplačno prenesite modul e-učenja s pomočjo
obrazca za prenos.
Za različice .iso, .exe, .html in .html5 izberite
običajno stisnjeno mapo.
Če želite, da se različica .scorm vnese v vaš
sistem LMS, izberite stisnjeno mapo (scorm).
Preberite Hitri vodič, ki je na voljo v preneseni
stisnjeni mapi. V njem je pojasnjeno, kako
tečaje namestite na vaš sistem.
Učeči za uporabo tečaja ne potrebujejo visoke
ravni poznavanja veščin na področju
informacijske tehnologije.
V primeru tehničnih težav najprej navežite stik z
lokalnim upraviteljem sistema. Če težave ne
morete rešiti, opis težave (vključno s posnetki
zaslona) pošljite na taxud elearning@ec.europa.eu

Kako smo razvili tečaje?
Ta tečaj je eden izmed modulov obširnega
programa e-učenja CZU EU (glejte spletno stran
EUROPA).
Temu programu e-učenja CZU EU lahko sledite v
obliki celotnega programa,
moduli pa so zasnovani tako, da lahko izberete tudi
posamezne module glede na strokovne veščine, ki
jih potrebujete.
Tečaje smo razvili v okviru programa Customs 2020.
Vsebino programa e-učenja CZU je pripravila
projektna ekipa, ki jo sestavljajo strokovnjaki s
področja carine iz državnih uprav in zasebnega
sektorja, v tesnem sodelovanju z generalnim
direktoratom za obdavčenje in carinsko unijo
Evropske komisije.

Stik: DG TAXUD/E3 –
upravljanje programov in usposabljanje v EU
taxud - e-learning@ec.europa.eu

