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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Ochrona środowiska w transporcie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
7

Semestry

2

3

WIL TRA oIS D6 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

7

30

0

0

30

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zdobycie umiejętności stosowania zasad ochrony środowiska w transporcie lądowym
Cel 2 Zdobycie wiedzy o zasadach ochrony systemów środowiska w transporcie lądowym
Cel 3 Poznanie uwarunkowań prawnych ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, planowaniu, projektowaniu
i eksploatacji systemów transportu lądowego

Kod archiwizacji: 18B1D29C
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 bez wymagań wstepnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe zagrożenia środowiska płynące od transportu
EK2 Umiejętności Student umie określić zagrożenia środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz
nadmiernego hałasu
EK3 Kompetencje społeczne Student samodzielnie komunikatywnie formułuje problem ochrony środowiska
w transporcie lądowym
EK4 Umiejętności Student umie określić niezbędne działania dla ochrony środowiska w procedurze przygotowania i realizacji inwestycji transportowych

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Regulacje prawne ochrony środowiska od transportu w Polsce (hałas, stan
powietrza, stan gleby, fauna i flora)

4

W2

Podstawowe zagrożenia środowiska od transportu lądowego

4

W3

Powstawanie i redukcja hałasu i drgań od transportu lądowego

4

W4

Zanieczyszczenie powietrza od transportu lądowego i środki jego ograniczania

4

W5

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w transporcie lądowym (budowa
autostrad, linii kolejowych)

4

W6

Problemy ochrony od transportu lądowego obszarów Natura 2000

4

W7

Zagrożenie środowiska przewozem materiałów niebezpiecznych

2

W8

Koszty zewnętrzne transportu i ich internalizacja

4

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Zapoznanie z programem ekspertowym "Ekspert" wspomagający projektowanie
przydrożnej zieleni. Przy indywidualnych założeniach dotyczących drogi, dla której
projektowane jest zadrzewienie, student wskazuje przydatne gatunki drzew
i krzewów. Rezultatem tej części laboratorium jest indywidualnie wykonane
sprawozdanie.
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Liczba
godzin
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Laboratoria komputerowe

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K2

Zapoznanie się z programem Coopert III (nakładka Snap O7), który służy do
obliczania wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego.
Student poznaje założenia autorów oprogramowania, nabywa umiejętności
wprowadzania danych wejściowych, poznaje możliwości programu.

4

K3

Dalsza praca z programem Coopert III (nakładka Snap O7), przeprowadzenie
obliczeń dla różnego rodzaju zanieczyszczeń, wykonanie analiz wyników
otrzymanych dzięki programowi, wykorzystanie w analizach arkusza
kalkulacyjnego Excell w tym funkcji tablic przestawnych. Rezultatem części
laboratorium związanej z oprogramowaniem Coopert Snap 07 jest indywidualnie
wykonane sprawozdanie.

4

K4

Zapoznanie się z programem Coopert III (nakładka Snap 08), który służy do
obliczania wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu kolejowego
i wodnego śródlądowego. Wykonanie obliczeń i przeprowadzenie analiz dla
indywidualnych założeń. Rezultatem tej części laboratorium jest indywidualnie
wykonane sprawozdanie.

4

K5

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z hałasem komunikacyjnym.
Analiza mapy akustycznej Krakowa. Praca z programem Traffic Noise 2006
służącemu analizom emisji hałasu komunikacyjnemu. Wykonanie analiz poziomu
hałasu dla indywidualnych założeń. Rezultatem tej części laboratorium jest
indywidualnie wykonane sprawozdanie.

4

K6

Zapoznanie studentów z obecnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi opłat za
korzystanie ze środowiska. Na podstawie indywidualnych założeń i na podstawie
aktualnych aktów prawnych, student sporządza dokumentację związaną
z ponoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska firmy transportowej. Rezultatem
tej części laboratorium jest indywidualnie wykonane sprawozdanie.

4

K7

Praca z programem CAlifornia LINE Source Dispersion Model (Caline 4)
służącemu ocenie jakości powietrza w otoczeniu infrastruktury transportowej.
Student wykonuje analizy na podstawie indywidualnych założeń. Rezultatem tej
części laboratorium jest indywidualnie wykonane sprawozdanie.

4

K8

zaliczenie części laboratoryjnej przedmiotu.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne
N2 Praca w grupach
N3 Konsultacje
N4 Wykłady
N5 Dyskusja
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

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

20

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 60% z zaliczenia kolokwium

Na ocenę 4.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 75% z zaliczenia kolokwium

Na ocenę 5.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 90% z zaliczenia kolokwium
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 60% z zaliczenia kolokwium
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Na ocenę 4.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 75% z zaliczenia kolokwium

Na ocenę 5.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 90% z zaliczenia kolokwium
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 60% z zaliczenia kolokwium

Na ocenę 4.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 75% z zaliczenia kolokwium

Na ocenę 5.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie90 % z zaliczenia kolokwium
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 60% z zaliczenia kolokwium

Na ocenę 4.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 75% z zaliczenia kolokwium

Na ocenę 5.0

zaliczenie laboratorium i uzyskanie 90% z zaliczenia kolokwium

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W16,
K_U22, K_K08

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 k1 k2
k3 k4 k5 k6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1 P2

EK2

K_W16,
K_W22, K_K08

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 k1 k2
k3 k4 k5 k6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1 P2

EK3

K_W16,
K_U22, K_K08

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 k1 k2
k3 k4 k5 k6 k7
k8

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1 P2

EK4

K_W16,
K_U22, K_K08

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 k1 k2
k3 k4 k5 k6 k7
k8

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Gronowicz J. — Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Poznań, 2004, IET Radom
[2 ] Brzozowska L. — Elementy ochrony środowiska w transporcie, Bielsko Biała, 2012, ATH Bielsko Biała

Literatura uzupełniająca
[1 ] Stańczak-Strząska M. — Ochrona środowiska w transporcie. Wybrane zagadnienia., Kraków, 2007, PK
Kraków
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Wiesław Starowicz (kontakt: wstar@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. prof. PK Wiesław Starowicz (kontakt: wstar@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Sabina Puławska (kontakt: spulawska@pk.edu.pl)
3 mgr inż. Paweł Więcek (kontakt: pwiecek@pk.edu.pl)
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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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