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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Techniczne specyfikacje interoperacyjności w transporcie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
4

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIN PS21 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

4

0

0

0

0

0

9

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie prawa unijnego w sektorze transportu kolejowego w aspekcie budowy i eksploatacji pojazdów
i urządzeń oraz praktycznych zasad stosowania systemów standaryzacyjnych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ogólna wiedza z zakresu trakcji elektrycznej i zagadnień normalizacyjnych.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna prawo unijne w sektorze transportu kolejowego w aspekcie budowy i eksploatacji pojazdów
i urządzeń
EK2 Wiedza Zna zasady stosowania systemów standaryzacyjnych w sektorze transportu kolejowego
EK3 Umiejętności Potra stosować przepisy prawa unijnego w zakresie eksploatacji i przy projektowaniu pojazdów
i urządzeń kolejowych.
EK4 Umiejętności Potra stosować systemy certykacji dla taboru i urządzeń kolejowych.

6

Treści programowe

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Ogólne zasady interoperacyjności: zasady systemu Dyrektyw Nowego i Globalnego
Podejścia, dyrektywy o interoperacyjności kolei. Zasady implementacji dyrektyw
do prawa krajowego.

1

2

Istota Technicznych Specykacji Interoperacyjności: cel specykacji, struktura
i zawartość poszczególnych rozdziałów, odniesienie Specykacji do innych
dokumentów legislacyjnych i standardów technicznych.

1

3

System standaryzacji technicznej w Unii Europejskiej: europejskie organizacje
standaryzacyjne, współpraca ze światowymi organizacjami standaryzacyjnymi,
denicja i cele normy europejskiej, zasady stosowania normy europejskiej

1

4

Inne systemy standaryzacyjne: karty UIC, ich struktura i zasady stosowania,
konwencja COTIF i załączniki do niej, harmonizacja systemu UE z innymi
systemami standaryzacyjnymi, w szczególności z systemem OSZD.

1

5

Denicje pojazdów kolejowych oraz urządzeń infrastruktury: zasady klasykacji
pojazdów i urządzeń infrastruktury, wymagania techniczne dla poszczególnych
rodzajów pojazdów i urządzeń infrastruktury.

2

6

Ochrona środowiska: wymagania dla pojazdów w zakresie ochrony środowiska
w cyklu życia pojazdu, stosowanie wymagań innych niż zawarte w TSI, ujęcie
wymagań w zakresie ochrony środowiska w specykacjach na zakup taboru.

1

7

Utrzymanie taboru: wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji dla
taboru, wymagania dla podmiotów utrzymujących tabor.

1

8

Certykacja taboru kolejowego i urządzeń infrastruktury: zasady dopuszczeń do
obrotu na terenie Unii Europejskiej, proces certykacji podsystemów i składników
interoperacyjności, certykacja w przypadku modernizacji taboru, podmioty
odpowiedzialne za certykacje.

1
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykład seminaryjny
N2 Prezentacje multimedialne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

9

Konsultacje przedmiotowe

0

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

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

11

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Wynik oceny formującej

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Zna ogólny zarys prawa unijnego w zakresie transportu kolejowego.

Na ocenę 4.0

Zna podstawowe regulacje prawa unijnego w sektorze transportu kolejowego.
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Na ocenę 5.0

Zna szczegółowe regulacje prawa unijnego w aspekcie budowy i eksploatacji
pojazdów i urządzeń kolejowych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Zna ogólny zarys systemów standaryzacyjnych w zakresie transportu kolejowego.

Na ocenę 4.0

Zna podstawowe zasady stosowania systemów standaryzacyjnych w sektorze
transportu kolejowego.

Na ocenę 5.0

Zna szczegółowe zasady stosowania systemów standaryzacyjnych dotyczących
pojazdów i urządzeń kolejowych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Potra stosować przepisy prawa unijnego w zakresie eksploatacji pojazdów
i urządzeń kolejowych.

Na ocenę 4.0

Potra stosować przepisy prawa unijnego przy projektowaniu pojazdów i urządzeń
kolejowych.

Na ocenę 5.0

Potra stosować przepisy prawa unijnego w zakresie eksploatacji i przy
projektowaniu pojazdów i urządzeń kolejowych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potra stosować systemy certykacji dla transportu kolejowego w zakresie
podstawowym.

Na ocenę 4.0

Potra stosować systemy certykacji dla taboru i urządzeń kolejowych.

Na ocenę 5.0

Potra stosować systemy certykacji dla taboru i urządzeń kolejowych
nowobudowanych i modernizowanych.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

125

N1 N2

F1 P1

EK2

Cel 1

345

N1 N2

F1 P1

EK3

Cel 1

1234567

N1 N2

F1 P1

EK4

Cel 1

12345678

N1 N2

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Jan Raczyński — Materiały wykładowe, Kraków, 2019,

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Wojciech Czuchra (kontakt: wczuchra@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Jan Raczyński (kontakt: )

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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