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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Infrastruktura transportu lotniczego

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

2

3

WIL TRA oIS E1 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

6.00

Semestry

67

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

6

15

0

0

0

30

0

7

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 uzyskanie podstawowych wiadomości w zakresie infrastruktury transportu lotniczego
Cel 2 Uzyskanie wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów terminali, z uwzględnieniem wymagań Straży
Granicznej, układu z Schengen i innych wymagań, zasad wyznaczania parametrów funkcjonalnych terminali
Kod archiwizacji: 703588DC

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
pasażerskich i cargo
Cel 3 Uzyskanie wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg i płyt lotnisko

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Infrastruktura transportu

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma wiadomości w zakresie infrastruktury transportu lotniczego
EK2 Wiedza Student ma wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów terminali, zna zasady wyznaczania
parametrów funkcjonalnych terminali pasażerskich i cargo
EK3 Umiejętności Student potrafi określić elementy terminali, oraz wyznaczyć parametry funkcjonalne terminali
pasażerskich i cargo
EK4 Wiedza Student ma wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg i płyt lotniskowych
EK5 Umiejętności Student potrafi kształtować drogi i płyty lotniskowe
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Lotnisko jako podstawowy element infrastruktury transportu lotniczego.
Podstawowe parametry funkcjonalne i techniczne lotnisk. Zasady rozmieszczania
elementów infrastruktury lotniskowej. Klasyfikacja dróg lotniskowych.

5

W2

Parametry funkcjonalne płyt postojowych dla samolotów i płyt zaplecza
technicznego. Zasady wymiarowania dróg i płyt lotniskowych. Metody
wyznaczania długości i szerokości dróg startowych. Zabezpieczenia przerwanego
i wydłużonego startu. Współczynniki korygujące z uwagi na temperaturę,
ciśnienie, itd. Zasady kształtowania niwelety dróg startowych i dróg kołowania.
Ogólne zasady kształtowania skrzyżowań dróg startowych i dróg kołowania. Droga
lotniskowa jako struktura warstwowa wyznaczanie stanu sił i przemieszczeń przy
obciążeniach eksploatacyjnych.

10

W3

Systemy odwodnienia lotnisk pochylenia poprzeczne dróg lotniskowych oraz układ
geometryczny płyt lotniskowych w płaszczyźnie pionowej. Ogrodzenie lotnisk
i strefy jego użytkowania. Parametry funkcjonalne i techniczne terminali dla
pasażerów.

5

W4

Wyznaczanie powierzchni użytkowych i rozmieszczenie stref w terminalu lotniczym
z uwzględnieniem wymagań Straży Granicznej, Urzędu Celnego, układu
z Schengen oraz wymagań dla osób niepełnosprawnych.
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Liczba
godzin
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W5

Podstawowe elementy wyposażenia terminali. Kształtowanie dróg ruchu pasażera
z uwzględnieniem odprawy, kontroli oraz dojścia/dojazdu do samolotu. Zasady
sytuowania i podstawowe elementy terminali Cargo. Ogólne zasady kształtowania
procesów transportu pasażerów i ładunków do i z lotniska do miast. Bezpośrednie
powiązanie dróg dojazdowych do lotniska z jego otoczeniem.

Liczba
godzin

6

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Dla zadanego obciążenia użytkowego i termicznego oraz układu warstw drogi
lotniskowej wyznaczyć stan sił i przemieszczeń nawierzchni

10

P2

Dla zadanego obciążenia terminala pasażerskiego (liczba pasażerów, odprawianych
w roku oraz w godzinie szczytowej) wyznaczyć powierzchnię użytkową oraz
rozmieścić podstawowe elementy terminala. Sporządzić schemat terminala oraz
krótki opis, uzasadniający to rozwiązanie.

35

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Wykłady
N3 Praca w grupach
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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

75

Konsultacje przedmiotowe

20

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

85

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

180

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
P2 Egzamin pisemny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie ma wiadomości w zakresie infrastruktury transportu lotniczego

Na ocenę 3.0

Student ma podstawowe wiadomości w zakresie infrastruktury transportu
lotniczego

Na ocenę 3.5

Student ma wiadomości w zakresie niektórych obiektów infrastruktury
transportu lotniczego

Na ocenę 4.0

Student ma wiadomości w zakresie wybranych obiektów infrastruktury
transportu lotniczego
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Na ocenę 4.5

Student ma wiadomości w zakresie infrastruktury transportu lotniczego

Na ocenę 5.0

Student ma szczegółowe wiadomości w zakresie infrastruktury transportu
lotniczego
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie ma wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów terminali

Na ocenę 3.0

Student ma podstawowe wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów
terminali

Na ocenę 3.5

Student ma wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów terminali

Na ocenę 4.0

Student ma wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów terminali, zna
podstawowe zasady wyznaczania parametrów funkcjonalnych terminali
pasażerskich i cargo

Na ocenę 4.5

Student ma wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów terminali, zna
wybrane zasady wyznaczania parametrów funkcjonalnych terminali pasażerskich
i cargo

Na ocenę 5.0

Student ma wiadomości w zakresie rozmieszczania elementów terminali, zna
zasady wyznaczania parametrów funkcjonalnych terminali pasażerskich i cargo
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi określić elementów terminali

Na ocenę 3.0

Student potrafi określić podstawowe elementy terminali

Na ocenę 3.5

Student potrafi określić wybrane elementy terminali

Na ocenę 4.0

Student potrafi określić wybrane elementy terminali, oraz wyznaczyć podstawowe
parametry funkcjonalne terminali pasażerskich i cargo

Na ocenę 4.5

Student potrafi określić wybrane elementy terminali, oraz wyznaczyć wybrane
parametry funkcjonalne terminali pasażerskich i cargo

Na ocenę 5.0

Student potrafi określić elementy terminali, oraz wyznaczyć parametry
funkcjonalne terminali pasażerskich i cargo
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie ma wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg i płyt
lotniskowych

Na ocenę 3.0

Student ma podstawowe wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg
lotniskowych

Na ocenę 3.5

Student ma wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg lotniskowych

Na ocenę 4.0

Student ma podstawowe wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg i płyt
lotniskowych

Na ocenę 4.5

Student ma wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg i płyt lotniskowych
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Na ocenę 5.0

Student ma szczegółowe wiadomości w zakresie zasad kształtowania dróg i płyt
lotniskowych
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi kształtować dróg i płyt lotniskowych

Na ocenę 3.0

Student potrafi kształtować proste drogi lotniskowe

Na ocenę 3.5

xStudent potrafi kształtować proste drogi i płyty lotniskowe

Na ocenę 4.0

Student potrafi kształtować drogi i płyty lotniskowe

Na ocenę 4.5

Student potrafi kształtować drogi i płyty lotniskowe

Na ocenę 5.0

Student potrafi samodzielnie kształtować drogi i płyty lotniskowe
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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 w2 w3 w4 w5

N2

P2

EK2

Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5

N2

P2

EK3

Cel 3

p1 p2

N1 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 2

p1 p2

N2

P2

EK5

Cel 2

p1 p2

N1 N3

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Lesko M. — Porty lotnicze: pola wzlotów i urzadzenia nawigacyjne, Gliwice, 1987, Skrypt Politechniki Slaskiej
[2 ] Nita P. — Nawierzchnie lotniskowe, Warszawa, 2001, WKiŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Basiewicz T.i wsp. — Infrastruktura transportu, Warszawa, 2003, Wyd. Politechniki Warszawskie
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Literatura dodatkowa
[1 ] Strony Urzedu Lotnictwa Cywilnego: www.ulc.gov.pl, strony International Civil Aviation Organisation, www.icao.org,
inne strony internetowe, zwiazane z transportem lotniczym, np. oficjalna strona EC, transport&energy
[2 ] Aneks 14 do Konwencji Chicagowskiej
[3 ] Strony internetowe portów lotniczych, np. www.lotnisko-balice.pl
[4 ] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 31 sierpnia 1998 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz.U.nr 130, poz. 859)
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (kontakt: czyczula@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (kontakt: czyczula@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Czesław Jarosz (kontakt: )
3 dr inż. Anna Stelmach (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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