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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Planowanie sieci transportowych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Transportation systems planning

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

6.00
6

Semestry

2

3

WIL TRA oIS D5 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

6

30

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Uzyskanie umiejetności stosowania zaawansowanych metod w zakresie modelowania podróży i ruchu dla
potrzeb analiz planistycznych
Cel 2 Uzyskanie umiejętności optymalnego stosowania zasad kształtowania układów komunikacyjnych miast
Cel 3 Nabycie wiedzy na temat modelowania systemów transportowych.

Kod archiwizacji: 804D1CA8
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania systemów transportowych - zaliczenie przedmiotu "Wprowadzenie
do systemów transportowych" (T_st_1_C02).

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna funkcjonalne, strukturalne, ekologiczne i realizacyjno-techniczne zasady kształtowania
sieci transportowych
EK2 Wiedza Student posiada szczegółową wiedzę na temat modelowania podróży i ruchu, z uwzglednieniem
potencjałów ruchotwórczych, rozkładu przestrzennego ruchu, podziału zadan przewozowych oraz rozkładu
ruchu w sieci ulicznej miasta
EK3 Umiejętności Student posiada umiejętność zaplanowania układu sieci transportowej miasta o małej lub
średniej wielkości, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, w zgodzie z poznanymi zasadami
kształtowania sieci
EK4 Umiejętności Student posiada umiejętność modelowania rozkładu podróży w mieście małym lub średnim
EK5 Kompetencje społeczne Student jest gotowy do odpowiedzialnego planowania rozwiązań transportowych
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do przedmiotu. Istota problematyki planowania sieci
transportowych oraz prognozowania ruchu drogowego. Podstawowe pojecia.

2

W2

Dokumenty planistyczne.

2

W3

Modelowanie podrózy - metody wskaznikowe. Model czterostadiowy - potencjały
ruchotwórcze.

3

W4

Modelowanie podrózy - rozkład przestrzenny ruchu

2

W5

Modelowanie podrózy - podział zadan przewozowych

2

W6

Modelowanie podrózy - rozkład ruchu w sieci miasta

2

W7

Kształtowanie sieci ulic miasta - zasady funkcjonalne i strukturalne

2

W8

Kształtowanie sieci ulic miasta - zasady ekologiczne i realizacyjno-ekonomiczne

2

W9

Kształtowanie obsługi transportowej w centrach miast i obszarach chronionych

2

W10

Kształtowanie obsługi transportowej w osiedach mieszkaniowych

2

W11

Kształtowanie systemów parkingowych

2

W12

Obsługa miast transportem zbiorowym

2
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W13

Ruch pieszy i rowerowy w miastach

2

W14

Wielokryterialna ocena wariantów rozwoju sieci transportowej miasta

3

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Zagospodarowanie przestrzenne miasta

2

P2

Podział miasta na rejony komunikacyjne

2

P3

Wyznaczenie potencjałów ruchotwórczych dla rejonów komunikacyjnych (ruch
wewnętrzny)

3

P4

Rozkład przestrzenny ruchu wewnetrznego miasta. Wiezba graficzna.

2

P5

Ruch zewnetrzny na wlotach do miasta

2

P6

Wiezba ruchu tranzytowego, docelowego i zródłowego

3

P7

Klasyfikacja ulic miasta

2

P8

Prezentacja oprogramowania komputerowego do modelowania podrózy i ruchu

2

P9

Modelowanie sieci ulic miasta

2

P10

Rozkład ruchu w sieci miasta - stan istniejacy

2

P11

Analiza potrzeb w zakresie rozwoju sieci transportowej miasta - koncepcja
wariantów rozwoju

4

P12

Rozkład ruchu w sieci miasta - warianty inwestycyjne

2

P13

Wielokryterialna ocena wariantów rozwoju sieci ulic miasta

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N4 Dyskusja
N5 Konsultacje
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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

60

Konsultacje przedmiotowe

28

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

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

15

Opracowanie wyników

45

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

180

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Egzamin pisemny
F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących (wagi: egzamin: 0.55, ćwiczenia projektowe: 0.45)
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena pozytywna z egzaminu
W2 Ocena pozytywna z ćwiczeń projektowych
W3 Uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych umożliwia podejście do egzaminu
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Weryfikowana w trakcie wykładów, zajęć projektowych oraz konsultacji

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić i ogólnie opisać funkcjonalne, strukturalne, ekologiczne
oraz realizacyjno-techniczne zasady kształtowania sieci transportowej na poziomie
umożliwiającym zaplanowanie sieci transportowej małego lub średniego miasta
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi zidentyfikować i ogólnie opisać podstawowe metody modelowania
sieci transportowej małego lub średniego miasta oraz przeprowadzić analizę
wariantową rozwoju systemu transportowego tego miasta
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi prawidłowo zbudować warianty rozwoju sieci transportowej
miasta małego lub średniego oraz wybrać wariant najlepszy
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi zbudować oraz zweryfikować model analityczny oraz model sieci
małego lub średniego miasta dla celów analizy planistycznej
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

10

Student potrafi odpowiedzialnie wykonać projekt zespołowy zgodnie z zasadami
sztuki inżynierskiej

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W04 K_W08
K_W18 K_W22

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 w11 w12
w13 w14

N1 N5

F1 P1

EK2

K_W04 K_W08
K_W12 K_W21
K_W22

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 w11 w12
w13 w14

N1 N5

F1 P1

EK3

K_U07 K_U09
K_U19 K_U20

Cel 1 Cel 2
Cel 3

p1 p2 p3 p4 p5
p6 p7 p8 p9 p10
p11 p12 p13

N2 N4 N5

F2 P1

EK4

K_U03 K_U07
K_U18 K_U19
K_U20

Cel 1 Cel 2
Cel 3

p1 p2 p3 p4 p5
p6 p7 p8 p9 p10
p11 p12 p13

N2 N4 N5

F2 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK5

K_K01 K_K02
K_K08

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w14 p1 p2
p3 p4 p5 p6 p7
p8 p9 p10 p11
p12 p13

N1 N2 N4 N5

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] LeeGosselin M., Doherty S.T. — Integrated land-use and transportation models: behavioural foundations,
London, 2005, Elsevier
[2 ] Banister David — Transport Planning (Transport, Development and Sustainability Series), London, New
York, 2004, Spon Press

Literatura dodatkowa
[1 ] materiały z konferencji naukowo-technicznych
[2 ] branzowe czasopisma naukowo-techniczne
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marek Bauer (kontakt: mbauer@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Marek Bauer (kontakt: mbauer@pk.edu.pl)
2 dr inż. Wiesław Dźwigoń (kontakt: wdzwigon@pk.edu.pl)
3 dr inż. Katarzyna Nosal (kontakt: knosal@pk.edu.pl)
4 dr inż. Katarzyna Solecka (kontakt: ksolecka@pk.edu.pl)
5 mgr inż. Krystian Banet (kontakt: kbanet@pk.edu.pl)
6 mgr inż. Urszula Duda-Wiertel (kontakt: ududa@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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