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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do rozumienia spo-
łecznych, ekonomicznych i prawnych problemów wynika-
jących z organizacji i eksploatacji środków transportu w 
aglomeracjach miejskich. Ma poszerzoną wiedzę z za-
kresu ergonomii i ekologii procesów transportowych w 
mieście.   

IST2_W08 
IST2_W11 

W02 

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i mo-
dernizacji systemu sterowania ruchem w mieście oraz 
wdrażania zmian wybranych elementów infrastruktury 
transportowej zgodnie z zasadami i wymaganiami zrów-
noważonego rozwoju. Zna podstawową wiedzę o aktu-
alnych kierunkach i rozwoju europejskiej polityki trans-
portowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki zrów-
noważonego rozwoju transportu. 

IST2_W04 
IST2_W06 

Umiejętności 

U01 

Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo w celu efek-
tywnego pozyskiwania informacji z literatury i innych 
źródeł, potrafi dokonywać analizy i interpretację zjawisk 
zachodzących w eksploatacji pojazdów w warunkach 
występujących w aglomeracjach miejskich. 

IST2_U01 
IST2_U02 

U02 

Potrafi przeanalizować i ocenić jakość świadczonych 
usług transportowych w mieście uwzględniając aspekty 
dostępności przestrzennej i czasowej oraz bezpieczeń-
stwa i komfortu przejazdu ze szczególnym uwzględnie-
niem transportu dzieci, młodzieży szkolnej, ludzi w po-
deszłym wieku i inwalidów. Potrafi również obliczać i 
symulować skutki oddziaływań destrukcyjnych motory-
zacji na ludzi i przyrodę. 

IST2_U05 
IST2_U13 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Docenia wagę procesu ciągłego doskonalenia swoich 
kompetencji zawodowych w zakresie modelowania i 
zarządzania systemami transportowymi i logistycznymi. 
Ma świadomość powiązań pomiędzy działalnością inży-
nierską a skutkami oddziaływania na środowisko przy-
rodnicze i społeczne. 

IST2_K01 
IST2_K07 

K02 

Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej ja-
ko osoby odpowiedzialnej za pracę  własną i w grupie, 
potrafi postępować etycznie w ramach wyznaczonych ról 
organizacyjnych. 

IST2_K07 
IST2_K08 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie do ogólnej tematyki zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska. Scenariusze i prognozy globalne dotyczące rozwoju i zasobów. 
Idea zrównoważonego rozwoju, próby jej wdrażania w polityce światowej. 
Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 
 

2. Identyfikacja i próba opisu wybranych zjawisk i procesów przyrodniczych. Podsta-
wowe informacje o atmosferze ziemskiej. Zmiany klimatu i identyfikacja gazów odpo-
wiedzialnych za efekt cieplarniany. Opisy wybranych zjawisk zachodzących w faunie i 
florze w kontekście destrukcyjnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze. 
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3. Analiza zjawisk związanych z transportem w aglomeracjach miejskich występują-
cych w przeszłości i aktualnie w wybranych miastach USA i w Europie. Koncepcja 
zrównoważonego rozwoju transportu jako próba rozwiązania licznych problemów na 
poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. 
4. Badania ruchu pojazdów i zachowań transportowych mieszkańców miasta na 
przykładzie m. Kielce. Analiza pomiarów natężenia ruchu pojazdów z uwzględnie-
niem struktury pojazdów i rozkładu natężenia w okresie doby. Określenie efektywno-
ści transportu publicznego w porównaniu z transportem indywidualnym. Badania 
zachowań transportowych mieszkańców miasta z uwagi na cel przemieszczania się 
(uczelnia, szkoła, praca, dom, inne) oraz wybór środków transportu (transport pu-
bliczny, indywidualny zmotoryzowany, pieszy, rowerowy). Szczegółowe badania 
przemieszczania się młodzieży szkolnej. 
5. Zasady i metody „równoważenia” rozwoju transportu w aglomeracjach miejskich, 
który uwzględnia zróżnicowane cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe w mie-
ście. Analiza wybranych programów UE, programów rządowych i regionalnych, w 
których zawarte są zasady zrównoważonego rozwoju transportu. Identyfikacja wy-
branych problemów i wyzwań , które należy rozwiązywać w ramach zrównoważonego 
rozwoju transportu miejskiego. Analiza wskaźników do oceny zrównoważonego roz-
woju transportu w aglomeracjach miejskich. 
6. Metody obliczania i szacowania emisji liniowej zanieczyszczenia powietrza i emisji 
akustycznej generowanej przez pojazdy samochodowe na wybranych ulicach o naj-
większym natężeniu ruchu na przykładzie m. Kielce. 

ćwiczenia 

1. Określenie metodyki do zadania analizy zmian wybranych składowych zanie-
czyszczenia powietrza w wybranych miastach w Polsce środkowej i południowo-
wschodniej na podstawie danych z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowi-
ska. Podział na grupy i przyporządkowanie danych. 

2. Analiza statystyczna (statystyka opisowa) pozyskanych danych. Określenie zada-
nia własnego badań mobilności w rodzinach z uwzględnieniem celu, odległości, 
kosztów i wykorzystanych środków przemieszczania się. 

3. Analiza statystyczna własnych pomiarów natężenia ruchu pojazdów i danych po-
zyskanych z monitoring ciągłego. Wykorzystanie metod obliczeniowych do określe-
nia mas składowych zanieczyszczeń powietrza na podstawie wartości zużytego pa-
liwa przez pojazd drogowy. 

4. Wyznaczanie rozkładów stężenia wybranych związków gazowych – składowych 
spalin generowanym przez pojazdy w funkcji odległości od drogi, intensywności ru-
chu i warunków atmosferycznych. 

 
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    

U01      X 

U02   X    

K01      X 

K02      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie 

zajęć 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie 
zajęć oraz ocena z projektu własnego 
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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 
30  15   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

49 h 

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

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 h 

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

1,0 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  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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