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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Management of transport infrastructure

Kod przedmiotu

WM TRANS oIIS D6 15/16

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

Zarządzanie infrastrukturą transportu

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z podstawami zarządzania w transporcie.
Cel 2 Zapoznanie się z infrastrukturą transportu.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ogólna znajomość problematyki związanej z systemami transportu oraz zarządzania.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie. Zna metody z zakresu
analizy strategicznej i rozwiązywania problemów organizacyjnych.
EK2 Wiedza Student posiada wiedzę obejmującą zagadnienia związane z infrastrukturą transportu.
EK3 Umiejętności Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie organizacji, planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.
EK4 Umiejętności Student potrafi wykorzystać nowe technologie i techniki w infrastrukturze transportu dla
poprawy działalności transportowej.
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Treści programowe
Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Zapoznanie się z budową infrastruktury tramwajowej. Sieć trakcyjna,
nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, urządzenia sterowania.

5

L2

Zapoznanie się z budową infrastruktury kolejowej. Sieć trakcyjna, nawierzchnia,
obiekty inżynieryjne, urządzenia sterowania.

5

L3

Zapoznanie się z budową infrastruktury drogowej. Nawierzchnia, obiekty
inżynieryjne, urządzenia sterowania.

5

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Znaczenie, klasyfikacja i charakterystyka infrastruktury transportu. Infrastruktura
a rozwój gospodarczy. Współczesne tendencje i kierunki rozwoju infrastruktury
transportu. Infrastruktura a ochrona środowiska. Zrównoważony rozwój
transportu.

2

W2

Charakterystyka transportu samochodowego i miejskiego. Infrastruktura liniowa
transportu samochodowego. Infrastruktura punktowa transportu samochodowego.
Oddziaływanie dróg na środowisko.

2

W3

Infrastruktura transportu morskiego i śródlądowego. Drogi wodne, porty
i przystanie. Infrastruktura transportu lotniczego. Drogi powietrzne, lotniska.
Bezpieczeństwo lotów. Infrastruktura transportu multimodalnego. Terminale
i centra logistyczne.
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W4

Sieć kolejowa i jej elementy, klasyfikacja linii kolejowych, skrajnia kolejowa,
skrajnia budowli a skrajnia pojazdu, droga kolejowa i jej elementy, skrzyżowania
dróg kolejowych z drogami publicznymi, połączenia i skrzyżowania torów,
utrzymanie i naprawa dróg kolejowych.

2

W5

Podział i charakterystyka kolejowych punktów eksploatacyjnych, posterunki ruchu
i posterunki handlowe, stacje kolejowe, rodzaje stacji kolejowych, tory stacyjne, ich
podział i przeznaczenie, posterunki techniczne na stacjach.

2

W6

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Pojęcia podstawowe, klasyfikacja
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zasady sygnalizacji na kolejach polskich,
urządzenia stacyjne, urządzenia liniowe, urządzenia łączności.

2

W7

Nowoczesne technologie w infrastrukturze kolejowej. ERTMS, nawierzchnie
bezpodsypkowe, nowoczesne systemy utrzymania infrastruktury kolejowej.

2

W8

Podstawy zarządzania w transporcie.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Konsultacje
N3 Laboratoria
N4 Prezentacje multimedialne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

60
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Konieczność uzyskania oceny pozytywnej z każdego efektu kształcenia

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić i opisać podstawowe metody zarządzania w transporcie
oraz zna podstawy budowy infrastruktury transportu w stopniu dostatecznym.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić i opisać podstawowe metody zarządzania w transporcie
oraz zna podstawy budowy infrastruktury transportu w stopniu dobrym.
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Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić i opisać podstawowe metody zarządzania w transporcie
oraz zna podstawy budowy infrastruktury transportu w stopniu bardzo dobrym.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student zna zagadnienia związane z infrastrukturą transportu w stopniu
dostatecznym.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Student zna zagadnienia związane z infrastrukturą transportu w stopniu dobrym.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Student zna zagadnienia związane z infrastrukturą transportu w stopniu bardzo
dobrym.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie organizacji,
planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Student potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy w zakresie organizacji,
planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Student potrafi rozwiązywać złożone problemy w zakresie organizacji,
planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykorzystać nowe technologie i techniki w infrastrukturze
transportu dla poprawy działalności transportowej w stopniu dostatecznym.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Student potrafi wykorzystać nowe technologie i techniki w infrastrukturze
transportu dla poprawy działalności transportowej w stopniu dobrym.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Student potrafi wykorzystać nowe technologie i techniki w infrastrukturze
transportu dla poprawy działalności transportowej w stopniu bardzo dobrym.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1

N1 N2 N3 N4

P1

EK2

Cel 2

L1 L2 W4 W5
W6 W7

N1 N2 N3 N4

F2 P1

EK3

Cel 1

W1

N1 N2 N3 N4

P1

EK4

Cel 2

L1 L2 L3 W1
W2 W3 W4 W5
W6 W7

N1 N2 N3 N4

F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J. — Infrastruktura transportu samochodowego, Warszawa, 2013,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
[2 ] Towpik K. — Infrastruktura transportu kolejowego, Warszawa, 2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Literatura uzupełniająca
[1 ] Towpik K. — Koleje dużych prędkości: infrastruktura drogi kolejowej, Warszawa, 2012, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Henryk, Adam Sanecki (kontakt: hsa@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Tomasz Kuczek (kontakt: tomasz.kuczek@mech.pk.edu.pl)
2 mgr inż. Bartosz Szachniewicz (kontakt: bartosz.szachniewicz@mech.pk.edu.pl)
3 dr hab. inż. Henryk Sanecki (kontakt: hsa@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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