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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Podstawy transportu lotniczego

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D11 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 uzyskanie podstawowych wiadomosci z zakresu transportu lotniczego, ze wzgledu na specyfike tej gałezi
transportu
Cel 2 umiejetnosc okreslenia i oceny podstawowych parametrów funkcjonalnych oraz innych parametrów współczesnych procesów przewozowych w lotnictwie

Kod archiwizacji: C0DBF9F6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 uzyskanie podstawowych wiadomosci z zakresu charakterystyk podstawowych dróg lotniczych, portów lotniczych i przewozników, a takze zagadnien zarzadzania i ekonomiki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 przedmiot ogólny, dotyczący systemów transportowych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student mawiadomosci z zakresu transportu lotniczego
EK2 Wiedza Student zna parametry funkcjonalne, oraz inne parametry współczesnych procesów przewozowych
w lotnictwie
EK3 Wiedza Student ma wiadomosci z zakresu charakterystyk podstawowych dróg lotniczych, portów lotniczych
i przewozników
EK4 Wiedza Student ma wiadomosci z zakresu zarzadzania i ekonomiki transportu lotniczego
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Rys historyczny transportu lotniczego transport powietrzny i lotniczy. Lotnictwo
cywilne i panstwowe. Zbiorowy i indywidualny transport lotniczy. Ogólne zasady
organizacji i zarzadzania w transporcie lotniczym

4

W2

Udział transportu lotniczego w przewozie osób i ładunków. Konkurencyjnosc
i komplementarnosc transportu lotniczego w stosunku do innych gałezi transportu

4

W3

Podstawowy układ dróg lotniczych w Polsce, Europie i na swiecie. Krótka
charakterystyka przewozników lotniczych w Polsce i w Europie. Kod referencyjny
lotniska; parametry kodu (litera, cyfra, temperatura, itd.). Uzywalnosc lotnisk
komunikacyjnych. Ogólna charakterystyka wybranych portów lotniczych. Przewozy
lotnicze w Polsce, Europie i na swiecie stan obecny i perspektywy rozwoju;
powiazanie rozwoju transportu lotniczego z rozwojem gospodarczym oraz inne
czynniki, majace wpływ na rozwój transportu lotniczego. Podstawowe problemy
ekonomiki transportu lotniczego inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w rozwój
srodków transportu lotniczego. Podstawowe problemy, zwiazane z bezpieczenstwem
ruchu lotniczego (security i safety). Kierunki rozwoju transportu lotniczego.
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Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Dla zadanego obciazenia uzytkowego i termicznego oraz układu warstw drogi
lotniskowej wyznaczyc stan sił i przemieszczen nawierzch
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Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C2

Dla zadanego ukształtowania terenu i samolotu krytycznego wyznaczyc
podstawowe parametry geometryczne drogi startowej i powierzchnie ograniczajace
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Dyskusja
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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

0

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

30

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

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

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student ma niewielkie wiadomosci z zakresu transportu lotniczego

Na ocenę 3.5

Student ma podstawowe wiadomosci z zakresu transportu lotniczego

Na ocenę 4.0

Student ma wiadomosci z zakresu transportu lotniczego

Na ocenę 4.5

Student ma rozbudowane wiadomosci z zakresu transportu lotniczego

Na ocenę 5.0

Student ma szerokie wiadomości z zakresu transportu lotniczego
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna niektóre parametry funkcjonalne procesów przewozowych
w lotnictwie

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe parametry funkcjonalne współczesnych procesów
przewozowych w lotnictwie

Na ocenę 4.0

Student zna parametry funkcjonalne współczesnych procesów przewozowych
w lotnictwie

Na ocenę 4.5

Student zna parametry funkcjonalne, oraz inne parametry współczesnych
procesów przewozowych w lotnictwie

Na ocenę 5.0

Student zna zaawansowane parametry funkcjonalne, oraz inne parametry
współczesnych procesów przewozowych w lotnictwie
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student ma wiadomosci z zakresu charakterystyk podstawowych dróg lotniczych

Na ocenę 3.5

Student ma wiadomosci z zakresu charakterystyk prostychdróg lotniczych

Na ocenę 4.0

Student ma wiadomosci z zakresu charakterystyk dróg lotniczych

Na ocenę 4.5

Student ma wiadomosci z zakresu charakterystyk podstawowych dróg lotniczych,
portów lotniczych i przewozników

Na ocenę 5.0

Student ma szerokie wiadomosci z zakresu charakterystyk podstawowych dróg
lotniczych, portów lotniczych i przewozników
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student ma podstawowe wiadomosci z zakresu zarzadzania transportu lotniczego

Na ocenę 3.5

Student ma podstawowe wiadomosci z zakresu zarzadzania i ekonomiki
transportu lotniczego

Na ocenę 4.0

Student ma wiadomosci z zakresu zarzadzania i ekonomiki transportu lotniczego

Na ocenę 4.5

Student ma szerokie wiadomosci z zakresu zarzadzania i ekonomiki transportu
lotniczego
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Student ma zaawasowane wiadomosci z zakresu zarzadzania i ekonomiki
transportu lotniczego

Na ocenę 5.0
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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

K_W19

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3

N1 N3

F1 P1

EK2

K_W19

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3

N1 N3

F1 P1

EK3

K_U03, K_U16,
K_U17, K_U18

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w3 c1 c2

N2 N3

F2 P1

EK4

K_W11,
K_W19

Cel 2 Cel 3

w2 w3 c2

N1 N2 N3

F2 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Lesko M. — Porty lotnicze: pola wzlotów i urzadzenia nawigacyjne, Gliwice, 1987, Politechnika Slaska

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 ] Strony internetowe przewozników lotniczych, np. www.lot.com
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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)
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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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