Systemy transportowe

WM

Zarz dzanie i In ynieria produkcji
Studia 2 stopnia o profilu:
A
P

Przedmiot: Systemy transportowe
Status przedmiotu: obieralny
J zyk wykładowy: polski
Rok: I
Nazwa specjalno ci:
specjalno
Rodzaj zaj i liczba
godzin:

Kod przedmiotu
ZIP 2 S 3 2 23-2_0
Semestr: 2
techniczna – zarz dzanie w transporcie
Studia stacjonarne

Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt

15
0
15
0
2

Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami systemów transportowych i ich

C1 charakterystyk
C2
C3
C4
C5
C6

Zapoznanie studentów z organizacj i technologi przewozów ró nymi
gał ziami transportu
Zapoznanie studentów z rodzajami układów transportu wewn trznego i ich
wydajno ci
Zapoznanie studentów z tematyk nakładów i kosztów transportu
Zapoznanie studentów z zagadnieniami zwi zanymi z geografi transportu
Zapoznanie studentów z zagadnieniami polityki rozwoju transportu i sieci
transportowych funkcjonuj cej na terenie kraju
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1
2

Matematyka - w zakresie dotycz cym metod obliczeniowych.
„Grafika in ynierska” i „Technologia informacyjna” - w zakresie znajomo ci
wizualizacji graficznej projektu i umiej tno ci wykonania oblicze
Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:
EK definiuje i charakteryzuje systemy transportowe i wzajemne ich zale no ci
1
EK definiuje i interpretuje nakłady i koszty w systemach transportowych i zasady
2 ich obliczania
EK definiuje i interpretuje zagadnienia organizacji i technologii przewozów
3
EK definiuje i charakteryzuje zagadnienia geografii transportu
4
EK definiuje i charakteryzuje cele polityki transportowej pa stwa
5
W zakresie umiej tno ci:

EK wybiera, dostosowuje, formułuje i argumentuje metody wyceny kosztów
6 transportu i doboru rodków transportu do zada
EK potrafi zaprojektowa prosty układ/system transportowy
7
W zakresie kompetencji społecznych:
ma wiadomo konsekwencji wdro enia nieprawidłowo zaprojektowanego
EK
systemu na bezpiecze stwo u ytkowania, aspekty ekonomiczne systemu
8
transportowego i ekologiczne

Tre ci programowe przedmiotu

Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
W1

Transport – ogólne poj cia.

W2

Systemy transportowe poj cia podstawowe.

Liczba godzin
1
1

Charakterystyka systemów transportowych Europy i

W3
W4

1

Polski.
Organizacja i technologia przewozów.

1

Standaryzacja ładunków, jednostki ładunkowe,

W5

2

W6

Transport kombinowany.

2

W7

Miejski transport zbiorowy.

2

W8

Geografia transportu.

3

W9

Polityka transportowa pa stwa na lata 2006 – 2025..

1

Sie

W10

transportowa – czynniki wpływaj ce na rozwój

1

sieci. Europejska sie transportowa.

Suma godzin:
Forma zaj – wiczenia
Tre ci programowe

15
Liczba godzin

W1

L1
L2
L3
L4
L5

Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe
Porównanie efektywno ci rodków transportu,
dobór rodków transportu to zada
Wariantowe wyznaczenie kosztów transportu
Organizacja transportu kombinowanego w
transporcie ładunków
Porównanie efektywno ci prac przeładunkowych
Projekt systemu transportowego miasta
Suma godzin:
Forma zaj – projekt
Tre ci programowe

P1
Suma godzin:

Liczba godzin
2
2
2
2
7

15
Liczba godzin

Narz dzia dydaktyczne

1
2

Wykład: wykład informacyjny z u yciem prezentacji multimedialnych
Laboratorium: wiczenia laboratoryjne, metoda aktywizuj ca zwi zana z
praktycznym działaniem studentów w celu rozwi zania postawionych
problemów
Sposoby oceny

Ocena formuj ca
Kolokwium w połowie semestru przeprowadzone na wykładzie, w którym
studenci oceniani s w zakresie dotychczasowej wiedzy i umiej tno ci. Nie
F1
wpływa na ocen ko cow przedmiotu, jej wyniki pozwalaj na modyfikacj
tre ci programowych wykładów w trakcie semestru
Ocena podsumowuj ca
Wykład: zaliczenie kolokwium po przeprowadzeniu całego cyklu wykładów

P2
P3

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie obecno ci na zaj ciach, oddanie i
zaliczenie sprawozda
Obci

enie prac studenta

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci

Forma aktywno ci
[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie zaj
dydaktycznych – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie np. konsultacji w
odniesieniu – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Przygotowanie si do laboratorium –
ł czna liczba godzin w semestrze]
[Przygotowanie si do zaj – ł czna
liczba godzin w semestrze]
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

30

1

9
10
50
2

Literatura podstawowa

1
2
3

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Transport, PWN, 2007 r.
Naider J.: Transport mi dzynarodowy. PWE, 2008
„Polityka transportowa pa stwa na lata 2006-2025” Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005,
Dokument przyj ty przez Rad Ministrów 29 czerwca 2005r

Literatura uzupełniaj ca

1
2

Tomanek R.: „Funkcjonowanie transportu” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2004.
Wronka J.: „Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównowa onego rozwoju”
Wydawnictwo Naukowe O rodka Badawczego Ekonomiki Transportu, Warszawa-Szczecin 2002
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Na ocen 3 (dst)

Na ocen 4 (db)
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Nie potrafi wymieni
elementów systemu
transportowego

Potrafi wymieni niektóre
elementy systemu
transportowego i
podstawowe zale no ci
mi dzy nimi

Potrafi wymieni i
ogólnie charakteryzowa
elementy systemu
transportowego oraz
zale no ci i powi zania
mi dzy nimi

Potrafi wymieni i
wyczerpuj co
scharakteryzowa
elementy systemu
transportowego oraz
zale no ci i powi zania
mi dzy nimi

Nie potrafi wymieni
podstawowych nakładów i
kosztów w systemach
transportowych, nie zna
zasad obliczania kosztów
transportu
Nie potrafi wymieni
podstawowych zasad
organizacji i technologii
przewozów

Potrafi wymieni
podstawowe koszty w
systemach
transportowych, niektóre
zasady obliczania
kosztów transportu
Potrafi wymieni niektóre
zasady organizacji i
technologii przewozów

Potrafi wymieni
i ogólnie opisa nakłady
i koszty w systemach
transportowych, oraz
zasady ich obliczania

Potrafi wymieni i
wyczerpuj co
scharakteryzowa nakłady
i koszty w systemach
transportowych oraz
zasady ich obliczania
Potrafi wymieni i
wyczerpuj co
scharakteryzowa
podstawowe zasady
zwi zane z organizacj i
technologia przewozów

EK 1

EK 2

EK 3

Potrafi wymieni i
ogólnie
scharakteryzowa
podstawowe zasady
zwi zane z organizacj i
technologia przewozów

EK 4

Nie potrafi wymieni
podstawowych zagadnie
geografii transportu

Potrafi wymieni
podstawowe zagadnienia
geografii transportu

EK 5

Nie potrafi wymieni
zało e i celów polityki
transportowej pa stwa

EK 6

Nie potrafi wymieni i
wybra metody wyceny
kosztów transportu i
doboru rodków transportu
do zada

Potrafi wymieni
podstawowe zało enia i
cele polityki transportowej
pa stwa
Potrafi wymieni metody
wyceny kosztów
transportu i doboru
rodków transportu do
zada ale nie potrafi ich
dostosowa

Nie potrafi zaprojektowa
prostego układu/systemu
transportowego

Potrafi zaprojektowa
prosty układ/system
transportowy

Potrafi zaprojektowa
prosty system
transportowy i
przeprowadzi analiz
istniej cego systemu

Nie potrafi omówi wpływu
systemu transportowego na
rodowisko naturalne

Potrafi omówi
podstawowe aspekty
wpływu systemu
transportowego na
rodowisko naturalne

Potrafi omówi
podstawowe aspekty
wpływu systemu
transportowego na
rodowisko naturalne i
bezpiecze stwo
eksploatacji

EK 7

EK 8

Potrafi wymieni
podstawowe zagadnienia
geografii transportu o
oraz ogólnie je omówi
Potrafi wymieni
zało enia i cele polityki
transportowej pa stwa
oraz je opisa
Potrafi wymieni i wybra
metody wyceny kosztów
transportu i doboru
rodków transportu do
zada i odpowiednio je
dostosowa

Potrafi wymieni
zagadnienia geografii
transportu oraz
szczegółowo je omówi
Potrafi wymieni i
szczegółowo opisa
zało enia i cele polityki
transportowej pa stwa
Potrafi wymieni i wybra
metody wyceny kosztów
transportu i doboru
rodków transportu do
zada i zastosowa
odpowiednio je
dostosowa oraz
szczegółowo uzasadni
przyj ty wybór
Potrafi zaprojektowa
system transportowy,
wykona analiz
istniej cego systemu i
zaproponowa
odpowiednie rozwi zania
poprawiaj ce jego
efektywno
Potrafi omówi i
wyczerpuj co
scharakteryzowa
podstawowe aspekty
wpływu systemu
transportowego na
rodowisko naturalne i
bezpiecze stwo
eksploatacji
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