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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Logistyka miejska

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
2

Semestry

2

3

WIL TRA oIIN D4 14/15

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami logistycznego podejścia do przepływu osób, towarów i informacji w miastach
Cel 2 Zapoznanie studentów z organizacją procesów logistycznych w miastach i możliwościami ich usprawnienia

Kod archiwizacji: 4FF952B9
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Cel 3 Zapoznanie się z zaawansowanymi narzędziami komputerowymi i nowoczesnymi technologiami dla potrzeb
rozwiązywania problemów logistyki miejskiej

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna zasady organizowania i usprawniania procesów logistycznych w miastach
EK2 Wiedza Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kształtowania systemów logistycznych miast- zna ich cechy,
wymagania i parametry
EK3 Umiejętności Umie uruchomić istniejące narzędzia w ILS Laboratorium lub napisać program dla rozwiązania praktycznego problemu logistycznego
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi pracować samodzielnie nad wyznaczonym zadaniem, poszerzać
wiedzę potrzebną dla tego zadania oraz opisywać wyniki własnych prac

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Specyfika miasta i historyczne związki logistyki z miastem

1

W2

Przesłanki zastosowania koncepcji logistycznych do rozwiązywania problemów
miast. Zdefiniowanie logistyki miejskiej

1

W3

Logistyka miejska jako podsystem miasta

1

W4

Cele i zadania logistyki miejskiej. Procesy w logistyce miejskiej

1

W5

Uwarunkowania przemieszczania ładunków w miastach. Ruch samochodów
ciężarowych w miastach

1

W6

Centra logistyczne jako obiekty wykorzystywane do kreowania logistyki miejskiej

2

W7

Systemy transportu dostawczego (dystrybucyjnego) w miastach

1

W8

Potrzeby przewozu osób w miastach. Specyfika transportu osób w miastach

1

W9

Formy transportu pasażerskiego w miastach. Transport zbiorowy w miastach
i aglomeracjach

1

W10

Zarządzanie mobilnością mieszkańców miast

2

W11

Problemy ogólne transportu w miastach. Możliwości usprawniania transportu
w miastach

3
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Laboratoria komputerowe
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1

Przykłady symulacji elementów składowych systemów logistyki miejskiej IL-SCL

3

K2

Formułowanie i rozwiązywania problemów optymalnej lokalizacji terminali
logistycznych

3

K3

Formułowanie i rozwiązywanie różnych typów zaawansowanych problemów
optymalnych tras w logistyce miejskiej

3

K4

Wielokryterialna optymalizacja pracy ILS-CL systemów w czasie rzeczywistym
(GA. TS, SA, ACO, Metaheurystyki, oprogramowanie w Laboratorium ILS)

3

K5

Propozycje praktycznych rozwiązań systemów logistyki miejskiej bazujących na
nowoczesnych technologiach i narzędziach komputerowych (Metaheurystyki)

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne
N4 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

30

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

50

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Uzyskanie na egzaminie 50 - 59% punktów z tego zakresu

Na ocenę 3.5

Uzyskanie na egzaminie 60 - 69% punktów z tego zakresu

Na ocenę 4.0

Uzyskanie na egzaminie 70 - 79% punktów z tego zakresu

Na ocenę 4.5

Uzyskanie na egzaminie 80 - 89% punktów z tego zakresu

Na ocenę 5.0

Uzyskanie na egzaminie 90 - 100% punktów z tego zakresu
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Uzyskanie na egzaminie 50 - 59% punktów z tego zakresu

Na ocenę 3.5

Uzyskanie na egzaminie 60 - 69% punktów z tego zakresu

Na ocenę 4.0

Uzyskanie na egzaminie 70 - 79% punktów z tego zakresu

Na ocenę 4.5

Uzyskanie na egzaminie 80 - 89% punktów z tego zakresu

Na ocenę 5.0

Uzyskanie na egzaminie 90 - 100% punktów z tego zakresu
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student wykazuje w raportach z ćwiczeń laboratoryjnych dostateczne
merytoryczne zrozumienie wykorzystywanych i wykonywanych programów
komputerowych

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student wykazuje w raportach z ćwiczeń laboratoryjnych dobre merytoryczne
zrozumienie wykorzystywanych i wykonywanych programów komputerowych

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student wykazuje w raportach z ćwiczeń laboratoryjnych bardzo dobre
merytoryczne zrozumienie wykorzystywanych i wykonywanych programów
komputerowych
Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 3.0

Przedstawienie w raportach z ćwiczeń poznanych programów komputerowych
i wykonywanych programów mało fachowe, słabo komunikatywne, ale
z zachowaniem w przekazie istoty rozwiązania. Mała inwencja
w wykorzystywaniu literatury dla potrzeb raportów.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Przedstawienie w raportach z ćwiczeń laboratoryjnych poznanych programów
komputerowych i wykonanych programów fachowe i komunikatywne. Dobra
inwencja w wykorzystywaniu literatury

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Przedstawienie w raportach z ćwiczeń laboratoryjnych poznanych programów
komputerowych i wykonanych programów fachowe i wyróżniające. Bardzo duża
inwencja w wykorzystywaniu literatury.
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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_W08 K_W11
K_W20

Cel 2

w4 w5 w7 w8 w9
k1 k2 k3 k4 k5

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

K_W11 K_W20

Cel 1

w1 w2 w3 w6 w7
w10

N1 N3 N4

P1

EK3

K_W03 K_W20

Cel 3

k1 k2 k3 k4 k5

N2 N4

F1 F2

EK4

K_U01 K_U03
K_U05

Cel 3

k1 k2 k3 k4 k5

N2 N4

F1 F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Szołtysek J. — Logistyczne aspekty zarzadzania przepływami osób i ładunków w miastach,, Katowice, 2005,
Wydawnictwo AE w Katowicach
[2 ] Tundys B. — Logistyka miejska - koncepcje, systemy, rozwiazania, Warszawa, 2008, Difin
[3 ] Adamski A. — Inteligentne systemy transportowe: Sterowanie , Nadzór , Zarzadzanie, Kraków, 2003, Wydawnictwo AGH
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Literatura uzupełniająca
[1 ] Fechner I. — Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłosc, Poznań, 2004, Biblioteka Logistyka
[2 ] Adamski A. — ILS: Zintegrowane Inteligentne systemy logistyczne, Kraków, 2006, Mater. Konferencji Dni
Transportu
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Andrzej Chyba (kontakt: chyba@autocom.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Andrzej Chyba (kontakt: a.chyba@upcpoczta.pl)
2 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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