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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza W01 

Ma podstawową wiedzę na temat systemów i bezpie-
czeństwa transportu w tym systemów transportu we-
wnętrznego oraz transportu ładunków niebezpiecznych. 
ma elementarną wiedzę w zakresie zaopatrzenia, go-
spodarki materiałowej, dystrybucji, magazynowania, 
łańcuchów dostaw, transportu, spedycji i zarządzania 
zapasami surowców 

IB1_W12 

Umiejętności U01 
Potrafi wyznaczyć strefy zagrożeń bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt i budynków w warunkach katastrof komunika-
cyjnych i awarii przemysłowych 

IB1_U29 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w 
zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania 

IB1_K04 

 
 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie do wykładu. Historyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. Pierwsze próby rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa. 
Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w Polsce w świetle danych 
statystycznych. Odniesienie do danych światowych oraz danych dla UE. 

2. Charakterystyka systemu bezpieczeństwa P-U-O (pojazd – użytkownik - otocze-
nie). Rodzaje bezpieczeństwa samochodu. 

3. Człowiek – kierowca jako element systemu P-U-O. Cechy psychologiczne kierow-
ców, wpływające na BRD: myślenie, pamięć, spostrzeganie, uwaga, osobowość. 
Cechy uwagi istotne dla bezpieczeństwa na drodze: podzielność, ruchliwość, 
trwałość, zakres, przerzutność. Problem agresywnych zachowań kierowców na 
drodze. 

4. Cechy fizjologiczne kierowców, wpływające na BRD: wiek, płeć stan zdrowia. Od-
biór bodźców wzrokowych przez kierowcę – cechy widzenia: pole widzenia, 
olśnienie, adaptacja i akomodacja wzroku. Problem czasó2.w reakcji kierowców 
w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Metody wyznaczania czasów reakcji i 
ich wpływ na uzyskiwane wartości czasów reakcji. Czasy reakcji w procesie gwał-
townego hamowania oraz dla manewru omijania przeszkody. Definicje czasów 
składowych oraz publikowane ich wartości. 

5. Elementy biomechaniki obrażeń. Rys historyczny. Obciążenia graniczne ciała 
człowieka. Manekiny wykorzystywane do badań skutków zderzeń samochodu. 
Skala obrażeń AIS. Mechanika obrażeń i kryteria oceny obrażeń głowy, górnego 
odcinka kręgosłupa, klatki piersiowej i nóg. 

6. Bezpieczeństwo czynne samochodu. Podstawowe własności samochodu mające 
wpływ na bezpieczeństwo czynne. Skuteczność i stateczność hamowania. Ten-
dencje rozwojowe układów3. hamulcowych – wprowadzanie sterowania elek-
trycznego: hamulce elektropneumatyczne, elektrohydrauliczne i elektromecha-
niczne. Kierowalność i stateczność samochodu. Tendencje rozwojowe układów 
kierowniczych. Dynamiczność napędu oraz własności zawieszenia (współpraca 
koło – droga. Zewnętrzna i wewnętrzna informacyjność samochodu. Komfort i er-
gonomia stanowiska pracy kierowcy. 
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7. Bezpieczeństwo czynne samochodu. Systemy wspomagania pracy kierowcy (sys-
temy asystenckie). Systemy regulacji poślizgu przy hamowaniu (ABS) i przy na-
pędzie (ASR), asystent hamowania (BAS) i elektroniczny rozdział sił hamowania 
(EBD). System wspomagania ruchu krzywoliniowego (ESP), tempo mat systemy 
sterowania jazdą w kolumnie (ICC) oraz system Stop&Go. Systemy utrzymania 
pasa ruchu (LGS, LDWS) oraz asystent zmiany pasa ruchu (LCA). Asystent par-
kowania (PA), systemy pozycjonowania i nawigacji oraz systemy komunikacji 
C2C, C2E, C2I i inne. Tendencje rozwojowe systemów asystenckich. 

8. Bezpieczeństwo bierne samochodu. Pojęcia bezpieczeństwa biernego wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Podstawowe własności samochodu i urządzenia mające 
wpływ na bezpieczeństwo bierne. Rozwiązania konstrukcyjne nadwozi: strefy 
kontrolowanego zgniotu i tzw. strefy przeżycia. Pasy bezpieczeństwa (rodzaje, 
skuteczność) i ich napinacze. Poduszki i kurtyny gazowe. Zagłówki tradycyjne i 
aktywne. Specjalne foteliki i pasy bezpieczeństwa dla dzieci. Bezpieczne ukształ-
towanie wnętrza samochodu, bezpieczne szyby i kolumny kierownicze. Inne roz-
wiązania. Koncepcje rozwiązań technicznych w zakresie bezpieczeństwa bierne-
go zewnętrznego. 

9. Inżynieria ruchu drogowego. Cele, środki, metody organizacji ruchu. Pojęcia pręd-
kości projektowej i miarodajnej jako wyznaczniki klasy drogi i jej geometrycznych 
elementów. Szerokości pasów ruchu,odległości widoczności, długości odcinków 
prostych. Sposoby organizacji ruchu zmniejszające i eliminujące kolizyjność na 
skrzyżowaniach dróg. Pola widoczności dla wlotu podporządkowanego. Długości 
widoczności na wyprzedzanie. Cele i funkcje oznakowania. 

10. Metody, techniki i zasady zabezpieczania przewożonych ładunków. Przykłady 
złego mocowania ładunków i ich skutki; wypadki spowodowane złym zamocowa-
niem ładunku. Pasy, łańcuchy i liny mocujące. Ochrony kątowe; belki rozporowe i 
zaburtowe. Kliny; siatki i maty zabezpieczające. Pokrowce, ściany i kurtyny ter-
moizolacyjne. Poduchy powietrzne i drewniane elementy zabezpieczające. Po-
jemniki, palety, kontenery. 

laboratorium 

1. Badanie hamulców na stanowisku rolkowym. 
2. Bezdemontażowe badania zawieszeń samochodów  na linii diagnostycznej. 
3. Obsługa instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej. 
4. Badanie układu hamulcowego na stanowisku bezwładnościowym SBUH. 
5. Obsługa ogumienia. 
6. Wyznaczanie charakterystyk amortyzatorów MTS. 

 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X     

U01   X  X  

K01      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Pozytywne zaliczenie egzaminu. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie 
zajęć 
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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) 4  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

51 h 

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

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta  49 h 

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

2,0 ECTS 

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

33 h 

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

1,3 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 h 

10. 
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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