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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza W01 

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą transportu zakła-
dowego i ogólnych zasad organizacji transportu. Zna 
środki transportowe, zasady ruchu drogowego na dro-
gach zakładowych. 

IB1_W12 

Umiejętności U01 
Potrafi zaprojektować proces transportowy i dobrać 
środki transportu zakładowego. 

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 

Charakterystyka transportu: przemieszczanie (przewożenie, przenoszenie), przeła-
dunki ( załadunek, wyładunek), inne manipulacje takie, jak: układanie, mocowanie, 
mierzenie, liczenie, sprawdzenie, transport zakładowy: transport składowo – maga-
zynowy, transport produkcyjny (międzywydziałowy, międzystanowiskowy, stanowi-
skowy) i jego funkcje, projektowanie transportu zakładowego, bezpieczeństwo sys-
temów transportowych, ryzyka w systemach transportowych. 
System transportu zakładowego: dźwignice, przenośniki, wózki i inne pojazdy koło-
we. Ogólne zasady organizacji transportu. 
Środki transportowe przy przemieszczaniu ładunków. Obowiązki pracodawcy w za-
kresie organizacji ruchu wewnątrzzakładowego. Zasady ruchu drogowego na dro-
gach wewnątrzzakładowych i w obiektach. Znaki i sygnały drogowe. 
Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym w transporcie zakładowym. Działania pre-
wencyjne w transporcie zakładowym. 

projekt 

Studenci w grupach otrzymują zadanie zaprojektowania systemu transportowego w 
wybranym zakładzie przemysłowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów 
transportowych i ryzyka w systemach transportowych. Studenci projekt składają w 
wersji papierowej. 

*) 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   

K01      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie 50 pkt na 100 możliwych. 

projekt zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Uzyskanie minimum 50 pkt z pro-
jektu. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
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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 
15   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

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

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

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

0,6 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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