MERKATARITZA ETA MARKETINA
Lanbide-eremua: MERKATARITZA-LOGISTIKA ETA
GARRAIOAREN KUDEAKETA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(COML0109) SALGAIEN ERREPIDE BIDEZKO TRAFIKOA (642/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa)

Gaitasun orokorra: Salgaien errepide bidezko garraioaren ustiaketa antolatu, planifikatu eta kudeatzea estatuan, komunitatean edo nazioartean, zerbitzua garraioaren arloan indarrean den araudiari eta
bezeroaren beharrei egokituz, enpresaren zuzendaritzak ezarritako helburuen eta prozesuen esparruan.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

COM088_3 Salgaien errepide bidezko trafikoa
(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa)

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak

UC0247_3

Salgaiak errepide bidez garraiatzen dituzten enpresen
trafiko- eta ustiapen-sailaren jarduera antolatzea eta
kontrolatzea.

UC0248_3

Salgaiak errepide bidez garraiatzen dituzten enpresen
trafiko- eta ustiapen-operazioak planifikatzea eta
kudeatzea.

UC1006_2

Nazioarteko logistika- eta garraio-jardueretako
harremanetan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile
independentearen mailarekin.

−
−
−
−

Salgaien errepide bidezko garraioaren enpresak
Logistika-enpresak
Garraio-operadoreak.
1315.1038. Garraio-enpresako operazio-saileko zuzendariak,
oro har.
− 1315.1074 Garraio-enpresako trafiko-buruak, oro har.
− 4123.1023 Garraioko agenteak, oro har
− Trafikoaren planifikatzailea

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

MF0247_3: Salgaien trafikoaren antolamendua.

MF0248_3: Salgaien trafikoaren plangintza.

Orduak

190

190

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0921

Salgaien errepide bidezko trafikoaren antolamendu operatiboa.

80

70

UF0922

Errepide bidezko garraio-zerbitzuaren kostuen kudeaketa eta kalitatea.

80

70

UF0923

Errepide bidezko garraioaren segurtasuna eta arriskuen prebentzioa

30

20

UF0924:

Errepide bidezko garraioaren bideen eta operazioen plangintza.

80

70

UF0925

Errepide bidezko garraio-flota eta -zerbitzuen kudeaketa eta kontrola.

80

60

UF0923

Errepide bidezko garraioaren segurtasuna eta arriskuen prebentzioa

30

20
60

MF1006_2:

Ingeles profesionala nazioarteko logistika eta
garraiorako

90

90

MP0191

Salgaien errepide bidezko trafikoko lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideen modulua.

80

80

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

520

350

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Baldintza hauetakoren bat bete behar
da:
MF0247_3
− Batxilergoko titulua izatea.
− 3. mailako profesionaltasunziurtagiriren bat edukitzea.
MF0248_3 − Lanbide-arlo eta lanbide-eremu
bereko 2. mailako profesionaltasunziurtagiriren bat edukitzea.
− Goi-mailako heziketa-zikloetan
sartzeko baldintza akademikoak
betetzea edo goi-mailako zikloetara
sartzeko dagozkion probak gainditu
izana.
− 25 urte baino gehiagokoentzako
eta/edo 45 urte baino
MF1006_2
gehiagokoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
− Prestakuntzari behar adinako
probetxua ateratzeko behar diren
prestakuntza- edo lanbideezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

Eskatzen den akreditazioa

UF0921

•

UF0922

•

UF0923

•

UF0924:
UF0925

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

•

UF0924 gainditua izan behar du

UF0923

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat.
Garraioa kudeatzeko goi-mailako teknikaria edo beste
baliokideren bat.
Merkataritza eta marketin lanbide-arloko merkataritzalogistika eta garraio-kudeaketa eremuko 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiriak.

•

Filologian, Itzulpengintzan eta Interpretazioan
lizentziaduna (hizkuntza: ingelesa) edo beste baliokideren
bat.
•
Honako prestakuntza osagarri hau duen goi-mailako
edozein titulu:
− Filologian, Itzulpengintzan eta Interpretazioan
(hizkuntza: ingelesa) edo beste baliokideren batean
lizentziatzeko ikasketen ziklo bat gainditu izana.
− Ingelesaren hizkuntza-gaitasunaren ziurtagiri edo
akreditazio-diploma ofiziala, hala nola Hizkuntza
Eskola Ofizialetako maila aurreratuaren ziurtagiria,
horren baliokideren bat edo maila handiagoko bat.
•
Herrialde ingelesdun batean egindako ikasketen
unibertsitate-titulua, dagokion homologazioarekin.

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

45

60

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

