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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1- N2-IST-208 

Nazwa przedmiotu Ergonomia w transporcie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ergonomics in transport 
Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu 

Koordynator przedmiotu Dr inż. Dariusz Kurczyński 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 2 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

9  9   
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student ma rozszerzoną wiedzę na temat ergonomii,  
układu ergonomicznego człowiek-obiekt techniczny-
środowisko i projektowania ergonomicznego. 

IST2_W11 

W02 
Student ma wiedzę na temat zagadnień ergonomicznych 
rozwiązywanych przy projektowaniu środków transportu 
drogowego. 

IST2_W11 

W03 
Student ma rozszerzoną wiedzę na temat czynników 
kształtujących warunki pracy na stanowisku pracy kie-
rowcy wpływających na jego zmęczenie i stres. 

IST2_W11 

W04 
Student ma wiedzę na temat znaczenia czynnika ludz-
kiego w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. 

IST2_W11 

W05 

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat czynników 
szkodliwych na stanowisku pracy kierowcy i stanowi-
skach pracy związanych z obsługą i naprawą pojazdów 
samochodowych oraz sposobów kształtowania warun-
ków pracy na tych stanowiskach. 

IST2_W11 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi wyszukiwać źródła informacji i zdobywać 
samodzielnie wiedzę na temat zagadnień związanych 
z rozwiązaniami ergonomicznymi stosowanymi przy 
projektowaniu stanowisk pracy związanych z transpor-
tem. 

IST2_U01 

U02 
Student potrafi dokonać oceny ergonomicznej układu 
człowiek-obiekt techniczny-środowisko. 

IST2_U02 

U03 

Student potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, 
potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych 
badań i wyciągnąć wnioski z otrzymanych i opracowa-
nych wyników badań. 

IST2_U02 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Student ma świadomość wpływu różnych rozwiązań 
ergonomicznych, w tym również pozatechnicznych na 
bezpieczeństwo pracy na stanowiskach związanych 
z transportem, zwłaszcza na stanowisku pracy kierowcy. 

IST2_K07 

K02 

Student rozumie konieczność zdobywania wiedzy 
i przestrzegania zmieniających się wymagań ergono-
micznych prowadzących do poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa warunków pracy. 

IST2_K07 

K03 
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę 
w grupie nad postawionymi zadaniami. 

IST2_K03 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 
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wykład 

Wprowadzenie do przedmiotu. Literatura przedmiotu. Pojęcie Ergonomii. Ergonomia 
a bezpieczeństwo. Antropometria. Cechy antropometryczne. Charakterystyki centy-
lowe. Ergonomia koncepcyjna. Ergonomia korekcyjna. Układ ergonomiczny: czło-
wiek-obiekt techniczny-środowisko. Stanowisko pracy. Środowisko pracy. Stanowisko 
pracy kierowcy. Zalecenia ergonomii dotyczące miejsca pracy. 
Projektowanie ergonomiczne. Ergonomiczne zasady projektowania. Ergonomiczne 
kryteria projektowania procesu pracy. Ergonomiczne kryteria projektowania prze-
strzeni pracy. Ergonomiczne kryteria projektowania procesów informacyjno-
sterowniczych. Ergonomiczne kryteria projektowania środowiska pracy. Ergonomicz-
na ocena stanowiska pracy. 
Ergonomia w projektowaniu samochodów osobowych. Wymiary nadwozia samocho-
du osobowego. Ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń sygnalizacyjno sterowni-
czych w współczesnym samochodzie. Projektowanie ergonomiczne siedzeń. Roz-
wiązania ograniczające hałas w samochodzie. Kształtowanie mikroklimatu na stano-
wisku pracy kierowcy. 
Miejsce pracy kierowcy samochodu ciężarowego. Ergonomia miejsca pracy kierowcy 
samochodu ciężarowego. Widoczność z miejsca pracy kierowcy. Wentylacja, ogrze-
wanie, klimatyzacja oraz oczyszczanie powietrza w kabinie. Przykładowe rozwiązania 
ergonomiczne w konstruowaniu stanowiska pracy kierowcy. Urządzenia i układy 
wspomagające pracę kierowcy. Urządzenia kontroli stanu i ruchu pojazdu oraz pracy 
kierowcy.  
Charakterystyka pracy na stanowisku kierowcy. Objawy, przyczyny i skutki zmęcze-
nia na stanowisku pracy kierowcy. Czynniki mające wpływ na zmęczenie. Działania 
mające wpływ na obniżenie zmęczenia. Stres i jego źródła. Sposoby zwiększania 
sprawności kierowców. 
Wypadki przy pracy. Wypadek drogowy. Czynniki wpływające na możliwość powsta-
nia wypadku na stanowisku pracy kierowcy. Zachowania i postawy kierowcy stano-
wiące zagrożenie wypadkowe. Prędkość. Agresja na drodze. Skutki rozmowy przez 
telefon podczas jazdy. Skutki spożycia alkoholu. Kształtowanie kultury bezpieczeń-
stwa w przedsiębiorstwie. 

Zagrożenia występujące w środowisku pracy związanym z obsługą i naprawą samocho-
dów. Instalacje technologiczne w zakładzie obsługowo-naprawczym.  Kształtowanie 
warunków pracy w warsztacie samochodowym. Oświetlenie warsztatu samochodo-
wego. Wentylacja warsztatu samochodowego. Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
warsztacie samochodowym. Urządzenia wspomagające pracę na stanowiskach pra-
cy związanych z obsługą i naprawą samochodów oraz ostrzegające o zagrożeniach. 

laboratorium 

Wprowadzenie i szkolenie BHP. Omówienie tematyki zajęć laboratoryjnych. Przed-
stawienie wymagań dotyczących zajęć laboratoryjnych. Omówienie metodyki wyko-
nywania sprawozdań i prezentacji uzyskiwanych wyników pomiarów. 

Pomiar wybranych cech antropometrycznych człowieka. 
Ocena ergonomiczna stanowiska pracy z komputerem. 
Badanie koncentracji i podzielności uwagi testem tablic Poppelreutera./Badanie 
szybkości i dokładności działania testem R-W. 
Badanie szybkości reakcji za pomocą miernika czasu reakcji. 
Wyznaczanie obszaru niewidocznego z pozycji kierowcy pojazdu samochodowego. 
Ocena ergonomiczna stanowiska pracy kierowcy. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X    

W03   X    

W04   X    

W05   X    

U01   X  X  
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U02     X X 

U03     X X 

K01   X  X X 

K02   X  X X 

K03     X X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 

Ocena 3.0 wymaga uzyskania co najmniej 50% punktów 
z kolokwium. Ocena 3.5 wymaga uzyskania co najmniej 
60% punktów z kolokwium. Ocena 4.0 wymaga uzyskania 
co najmniej 70% punktów z kolokwium. Ocena 4.5 wymaga 
uzyskania co najmniej 80% punktów z kolokwium. Ocena 
5.0 wymaga uzyskania co najmniej 90% punktów z kolo-
kwium. 

laboratorium zaliczenie z oceną 

Warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach, oddanie wy-
konanych zgodnie z wymaganiami sprawozdań z wszystkich 
realizowanych tematów zajęć laboratoryjnych, zaliczenie na 
ocenę pozytywną wszystkich realizowanych tematów zajęć 
laboratoryjnych. Ocena końcowa z laboratorium to średnia 
arytmetyczna z ocen otrzymanych z poszczególnych tema-
tów zajęć laboratoryjnych, zaokrąglona do oceny najbliższej 
na skali ocen. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
9  9   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

22 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

0,9 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,1 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

25 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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