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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólno akademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Logistyka przedsiêbiorstw 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

Koordynator moduùu Dr in¿. Zbigniew Skrobacki 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Specjalno�ciowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Przedmiot  obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr czwarty 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne  
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 1 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20     
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemowym ujêciem ùadunku z 

uwzglêdnieniem interakcji w caùoksztaùcie funkcjonowania transportu. Podstaw¹ 

wiedzy w tym zakresie jest klasyfikacja ùadunków i znajomo�ã podatno�ci 

przewozowej. Zagadnieniem szczególnej wagi jest problematyka zwi¹zana z 

przemieszczaniem ùadunków niebezpiecznych. 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Student dysponuje podstawow¹ wiedz¹ o charakterze 
nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk 
spoùecznych i relacjach do innych nauk, a szczególnie do 

nauk technicznych. Ma elementarn¹ wiedzê o 

mo¿liwo�ciach modelowania sytemu transportowego z 
u¿yciem metodologii in¿ynierii systemów. 

Wykùad K_W01 

S1A_W01 

 

 

W_02 

Student ma podstawow¹ wiedzê dot. transportu w 
�wiecie, w krajach UE i w Polsce.  
Ma podstawow¹ wiedzê nt. klasyfikacji ùadunków, cech 
fizyko-mechanicznych i geometrycznych wybranych 
materiaùów oraz klasyfikacja ùadunków wedùug naturalnej 

i technicznej podatno�ci przewozowej ze szczególnym 

uwzglêdnieniem ùadunków niebezpiecznych. 

Wykùad 

K_W02 

K_W10 

S1A_W03 

S1A_W09 

S1A_W01 

S1A_W02 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W11 

W_03 

Zna podstawowe techniki pozyskiwania, gromadzenia, 
weryfikacji i przetwarzania danych oraz informacji 
wùa�ciwych dla nauk ekonomicznych. Zna sposoby 
budowy i rozwi¹zywania prostych modeli matematyk-
cznych odnosz¹cych siê do zjawisk ekonomicznych. 
Rozumie istotê rozwoju transportu w aspekcie integracji 
ùañcuchów transportowych. Zna metody analizy 
zmienno�ci przepùywu ùadunków w funkcji czasu. Model 
utworzony w wyniku analizy potrafi wykorzystaã do 

celów prognostycznych. 

Wykùad K_W01 

K_W04 

K_W06 

S1A_W01 

S1A_W06 

U_01 

Potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ z 
zakresu ùadunkoznawstwa i systemów transportowych do 
tworzenia wùasnych modeli zwi¹zanych z 
przemieszczaniem ùadunków. Potrafi wykorzystaã 
podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ i pozyskiwaã dane do 

analizowania procesów i zjawisk zachodz¹cych w 

gospodarce, w tym w sektorze przedsiêbiorstw 
transportowych. 

Wykùad 

 

 

K_U03 

K_U04 

K_U06 
S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U05 

S1A_U06 

S1A_U07  

U_02 

Wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do prac projektowych w 

innych przedmiotach i w przyszùej pracy zawodowej. 
Posiada umiejêtno�ã przedstawienia w formie pisemnej i 
ustnej wiedzy z danej dziedziny. Potrafi przygotowaã i 

przedstawiã multimedialn¹ prezentacjê na zadany temat. 

Wykùad 

K_U06 

S1A_U09 

S1A_U10 

K_01 

Rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ró¿nych 

zadaniach projektowych. 
Wykùad K_K01 

 
S1A_K01 

 

K_02 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie oraz skutecznie 

komunikowaã siê oraz postêpowaã etycznie w ramach 

wyznaczonych przez konkretne zadania projektowe, w 
tym projekty dot. zagadnieñ transportowych w ujêciu 

techniczno-organizacyjnym, ekonomicznym i 
ekologicznym. 

Wykùad 
K_K03 

K_K05 

K_K06 
S1A_K02 

S1A_K05 

S1A_K06 



 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1. £adunkoznawstwo jako podsystem w systemach transportowych. 

Klasyfikacja ùadunków 

 Modelowanie systemowe, pojêcia i definicje. 
Budowa modelu systemu transportowego. 

 Ogólna klasyfikacja ùadunków 
 Klasyfikacja gospodarki. 
 Systematyczny wykaz wyrobów 
 Cechy fizyko-mechaniczne i geometryczne wybranych materiaùów. 
 Klasyfikacja ùadunków wedùug naturalnej i technicznej podatno�ci 

przewozowej. Klasyfikacja i wykaz towarów niebezpiecznych. 

W_01 
W_02 

2. Wprowadzenie do modelowania przepùywu ùadunków i prognozowanie 

 Analiza zmienno�ci przepùywu ùadunków w funkcji czasu. 
 Model addytywny i multiplikatywny. 
 Metody identyfikacji skùadowych modelu � trendu, wskaêników 

zmienno�ci sezonowej, cyklicznej i losowej. 
 Uwagi metodyczne dotycz¹ce prognozowania szeregów czasowych 

za pomoc¹ innych metod. 

W_03 

3.  Przewóz ùadunków niebezpiecznych � aspekty techniczne i prawne 

 Oznaczenie towarów niebezpiecznych 
 Wyposa¿enie i oznakowanie pojazdów. 

Wymagane dokumenty. 
 Charakterystyka wybranych przepisów miêdzynarodowych (ADR) i 

krajowych. 
 Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach. 
 Przewóz towarów niebezpiecznych pojazdami innymi ni¿ cysterny. 
 Postêpowanie w razie zagro¿enia. 

W_01 
W_02 

4.  Charakterystyka �rodków transportu za wzglêdu na wùa�ciwo�ci i 

wra¿liwo�ã ùadunków 

 £adunki ¿ywe. 
 £adunki wra¿liwe ze wzglêdu na czas trwania przewozu. 
 £adunki wra¿liwe ze wzglêdu na oddziaùywanie zjawisk 

atmosferycznych. 
 £adunki wra¿liwe ze wzglêdu na dziaùanie energii mechanicznej. 

W_01 
W_02 

5. Jednostki ùadunkowe i ùadunki w zintegrowanych systemach 

transportowych 

 Rozwój transportu w aspekcie integracji ùañcuchów transportowych. 
 Transport kombinowany i centra logistyczne. 
 Opakowania ùadunków w transporcie intermodalnym. 
 Funkcje opakowañ. 
 Ogólna charakterystyka jednostek ùadunkowych. 
 Charakterystyka kontenerów. 
 Szereg wymiarowy kontenerów. 
 Nadwozia wymienne i pojazdy. 
 Przewozy l¹dowo-promowe. 
 Przewozy szynowo-drogowe z wykorzystaniem specjalnych wagonów. 
 System �ruchomej drogi�. 
 System bimodalny. 
 Wybrane problemy zaùadunku i wyùadunku. 

W_01 
W_02 
W_03 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ projektowych 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 



4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

W_03 

Na sprawdzianie pierwszym (kolokwium pisemne) wiedza studenta jest sprawdzana w 
zakresie znajomo�ci podstawowych pojêã wystêpuj¹cych w ùadunkoznawstwie w ujêciu 

systemowym, podstawowej klasyfikacji ùadunków oraz sprawdzane s¹ umiejêtno�ci 

korzystania z wybranych modeli matematycznych do analizy i prognozowania przepùywu 

ùadunków w funkcji czasu.  

W_02 

Na sprawdzianie drugim (kolokwium pisemne)  wiedza studenta jest sprawdzana w 
zakresie znajomo�ci jednostek ùadunkowych, opakowañ i ich roli w transporcie intermodalnym 
oraz sprawdzane s¹ wymagania organizacyjno-prawne dotycz¹ce przewozu ùadunków 

niebezpiecznych. 

U_01 

U_02 

Prezentacja referatów (s¹ oceniane) � jest efektem grupowej pracy nad rozwi¹zaniem 

dodatkowych szczegóùowych zadañ; jest sprawdzeniem umiejêtno�ci pozyskiwania wiedzy i 

informacji z ró¿nych êródeù. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas 

ãwiczeñ 

Student powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy.  

K_02 

Praca w grupowe umo¿liwia uzupeùnianie wiedzy i umiejêtno�ci indywidualnej studenta.  

Student powinien dobrze wspóùpracowaã i pracowaã w grupie. Aktywnie uczestniczyã w 

realizacji dodatkowych zadañ. 
 



 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 20h 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udziaù w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
25h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0,5 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 10h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 10h 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 20h 
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 40h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0,5 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  65h 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
1 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 45 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

0,6 ECTS 
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