
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T301 - Budowa środków transportu  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń  III 5 W15 + C15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń  III 5 W9 + C9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „ Środki transportu szynowego, lotniczego i 
morskiego”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową nowoczesnych środków transportu. 

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach i ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka transportu szynowego i drogowego - ich podstawowe cechy. Koleje 
konwencjonalne i niekonwencjonalne. Koleje zębate i terenowe koleje linowe. Klasyfikacja i 
oznaczenia pojazdów. Ogólna konstrukcja pojazdów szynowych. Ograniczenia 
stereometryczne, masowe i konstrukcyjne. Podstawowe podzespoły i elementy 
konstrukcyjne. Wózki, zestawy kołowe i ich prowadzenie. UłoŜyskowanie. Systemy 
spręŜynowania pojazdów. Sposoby przenoszenia sił pociągowych i hamujących, urządzenia 
cięgłowo-zderzne. Układy hamulcowe i zasada działania zespolonych hamulców 
samoczynnych. Pojazdy napędowe trakcji elektrycznej, systemy zasilania. Usytuowanie 
elektrycznych silników trakcyjnych, sprzęgła i przekładnie bezpośrednie. Schematy 
konstrukcyjne transmisji momentu napędowego. Pojazdy wielosystemowe. Spalinowe 
pojazdy trakcyjne i hybrydowe. Ogólna budowa i charakterystyka przekładni mechanicznej, 
elektrycznej i hydraulicznej. Metro i jego pojazdy – cechy szczególne. Pojazdy transportu 
miejskiego drogowego i szynowego. Autobusy –układy napędowych, konstrukcje członowe i 
ich układy kierowania. Tramwaje członowe i niskopodłogowe. Trolejbusy. Pojazdy 
komunikacji miejskiej z akumulacją energii. Środki transportu multimodalnego: wózki i 
nadwozia bimodalne. Ciągniki siodłowe. 
Ćwiczenia  
Ograniczenia stereometryczne, masowe i konstrukcyjne pojazdów – obliczenia skrajni 
taboru. Kryteria doboru parametrów uspręŜynowania pojazdów – przykład obliczeniowy. 
ObciąŜenia i podstawy obliczeń wytrzymałościowych zestawów kołowych – przykład 
obliczeniowy. Dobór rodzaju i mocy silników trakcyjnych pojazdów, dobór przełoŜenia 
przekładni zębatej – przykład obliczeniowy. 

Literatura  
[1] Reimpell J, Betzler J.W. : Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa 

2001. 
[2] Romaniszyn Z., Wolfram T.: Nowoczesny tabor szynowy. Wyd. Specjalne Instytutu 

Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska, Kraków 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Piotr Kisielewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T302 - Podstawy dynamiki ruchu pojazdów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się podstawowymi wymaganiami w zakresie 
własności dynamicznych związanych z komfortem jazdy pojazdów (głównie szynowych). 
Nabycie umiejętności doboru parametrów uspręŜynowania i tłumienia pojazdów stanowiących 
podstawę do ich projektowania. 

Metody dydaktyczne:  obecności oraz prowadzenie notatek z wykładów, aktywny udział 
w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  : zaliczenie ćwiczeń; zaliczenie wiadomości 
stanowiących tematykę wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do zagadnień dynamiki pojazdów: definicje, zadania, znaczenie; wymagania. 
Schemat procedury do analizy i badań eksperymentalnych dynamiki pojazdu. Modelowanie 
fizyczne; modele elementów spręŜystych i tłumiących, pojazdu ramowego, wózkowego, 
układów napędowych. Budowa modeli fizycznych pojazdów i toru lub jezdni; modele podłoŜa. 
Kinematyczne wymuszenia drgań pojazdów. Wyprowadzanie równań ruchu wybranych 
modeli; zastosowanie programów komputerowych; wykorzystywane języki programowania i 
ich moŜliwości; przykłady dotyczące pojazdów. Badania analityczne charakterystyk 
dynamicznych: drgania swobodnie tłumione, nietłumione i wymuszone, przy róŜnych 
wymuszeniach: okresowych, nieokresowych zdeterminowanych, stacjonarnych 
przypadkowych. Zastosowanie programów słuŜących do badań symulacyjnych. Zagadnienia 
syntezy i optymalizacji w dynamice pojazdów; na podstawie otrzymanych rozwiązań dobór 
parametrów uspręŜynowania i tłumienia. Analiza komfortu, spokojności i bezpieczeństwa 
jazdy, współczynniki dynamiczne. ObciąŜenia dynamiczne w układach napędowych. Wpływ 
nieliniowości, odkształcalności ram itp. oraz przypadkowości wymuszeń na wyniki rozwiązań 
przy przyjmowanych uproszczeniach. Uwagi o moŜliwościach istniejących i dostępnych 
programów komputerowych do badań dynamiki pojazdów. 
Ćwiczenia  
Budowa modeli fizycznych pojazdów i toru lub jezdni; modele podłoŜa i ich analiza. 
Kinematyczne wymuszenia drgań pojazdów. Wyprowadzanie równań róŜniczkowych ruchu 
wybranych modeli; zastosowanie do wyprowadzania programów komputerowych. Analiza 
drgań własnych i wymuszonych pojazdów; odpowiedź układu na zadane warunki. 

Literatura  
[1] Grzesikiewicz W., Osiecki J., Piotrowski J.: Podstawy dynamiki pojazdów szynowych. 

Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1974. 
[2] Kisilowski J. (ed), Knothe K.: Advanced Railway Vehicle System Dynamics. WNT, Warsaw 

1991. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Andrzej Grzyb, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T303 - Ekonomika eksploatacji środków transportu  
 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + P15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomiki 
eksploatacji. Zdobycie umiejętności bilansowania jakości, bezpieczeństwa i ekologii w 
aspekcie kosztów eksploatacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, opracowanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu i uzyskanie pozytywnej oceny 
ze sprawdzianu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy metodologiczne ekonomiki eksploatacji środków transportu; pojęcia podstawowe. 
ekonomika transportu jako nauka porównawcza o problemach gałęziowych transportu i jako 
nauka o systemie transportowym. Środki trwałe w transporcie; eksploatacja i systemy 
eksploatacyjne środków transportowych; ekonomika eksploatacji środków; cykle i systemy 
naprawcze. ekonomiczna sprawność wykorzystywania i zuŜywania środków transportu. 
metody oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji środków transportu. Ekonomika 
współdziałania systemów transportu wewnętrznego, drogowego, szynowego i innych. 
Problemy optymalizacyjne w ekonomice transportu. koszty eksploatacji środków transportu. 
eksploatacja środków transportu w gospodarce krajowej, ocena stanu, poprawa 
efektywności. 
Projekt  
Analiza wskaźnikowa  działalności ekonomicznej eksploatacji transportu: wskaźniki płynności 
finansowej, wskaźniki zadłuŜenia, (zyskowności) – metoda graficzna, formuła matematyczna. 
Wskaźniki wykorzystania taboru w procesie eksploatacji. 
Literatura 
[1] Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Wyd. PWE, Warszawa 1999. 
[2] Samuelson Nordhaus s.: Ekonomia. Wyd PWN, Warszawa 1995. 
[3] Zbichorski Z.: Opłacalność remontów maszyn i urządzeń. PWE Warszawa 1981. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Paweł Piec, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 

 

 



 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T304 – Utrzymanie i obsługa środków transportu  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy eksploatacji maszyn”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu obsługi i 
utrzymania środków transportu oraz planowania cykli przeglądowych i naprawczych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wybrane zagadnienia z niezawodności obiektów technicznych – charakterystyki 
niezawodności. Rodzaje przyczyn powodujących niesprawność obiektu (skokowe, 
kumulujące, relaksacyjne, niezaleŜne). Wybrane zagadnienia z teorii odnowy – podstawowe 
pojęcia, definicje. Prosty proces odnowy i o skończonym czasie trwania odnowy. Wymiana 
wymuszona a wymiana profilaktyczna. Strategie wymian profilaktycznych środków 
transportu. Zasady obsługiwania środków transportu. Rodzaje i podział obsług. Resurs 
międzyobsługowy. Zasady tworzenia cykli międzynaprawczych. 

Laboratoria  
Wyznaczanie cykli naprawczych dla środków transportu. Określenie zakresu obsług 
wybranych środków transportu dla przyjętego cyklu naprawczego (pojazdów szynowych, 
drogowych i pojazdów komunikacji miejskiej). Badanie systemu utrzymania pojazdów na 
przykładzie elektrycznych pojazdów trakcyjnych i pojazdów komunikacji miejskiej. 

Literatura  
[1] Smalko Z.: Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów. Wyd. Pol. Warszawskiej, 

Warszawa 1998. 
[2] Hebda M.: Elementy teorii eksploatacji systemów technicznych. Wyd. MCNEMT, Radom 

1990. 
[3] Hebda M., Mazur T, Pelc H.: Teoria eksploatacji pojazdów. WKiŁ, Warszawa 1978. 
[4] Karpiński J., Firkowicz S.: Profilaktyka obiektów technicznych. PWN, Warszawa 1981. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inŜ. Stanisław Guzowski, prof.PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 
 



 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T305- Badania eksploatacyjne środków transportu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy eksploatacji maszyn” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z metodami badań laboratoryjnych, poligonowych 
elementów, zespołów i pojazdów. Nabycie umiejętności opracowania metodyki badań 
środków transportu, doboru techniki pomiarowej, aparatury pomiarowej i przetwarzania 
danych (syntezy torów pomiarowych), analizy i weryfikacji wyników badań eksploatacyjnych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych; 
zaliczenie laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
System badań w eksploatacji pojazdów. Klasyfikacja zjawisk eksploatacyjnych, 
charakterystyki i miary w eksploatacji, metody badań efektywności eksploatacji. Modelowanie 
zjawisk eksploatacyjnych. Badania homologacyjne dopuszczenia do eksploatacji środków 
transportu. Badania charakterystyk trakcyjnych środków transportu. Modelowanie 
charakterystyk eksploatacyjnych środków transportu w aglomeracji miejskiej. 
Zautomatyzowane systemy kontroli propagacji zuŜycia elementów i zespołów maszyn  
i pojazdów. Badania poligonowe jakości współpracy elementów i zespołów pojazdów. Analiza 
i weryfikacja wyników badań eksploatacyjnych. Badania symulacyjne trwałości środków 
transportu. Badania triboakustyczne elementów i zespołów pojazdów. 

Laboratoria  
Pomiary stanowiskowe zuŜycia zestawów kołowych tramwaju. Badania charakterystyk 
zespołu silnik spalinowy – prądnica. Badania w podczerwieni zuŜycia środków smarnych. 
Badania intensywności zuŜycia wybranych elementów maszyn i pojazdów na stanowisku 
laboratoryjnym. Badania triboakustyczne skojarzenia w zmiennych warunkach obciąŜenia  
i smarowania. 

Literatura  
[1] Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. PK, Kraków   

  2004. 
[2] Hebda M.: Eksploatacja samochodów. ITE Radom 2005. 
[3] Uzdowski M., Abramek K., Garczyński K.: Eksploatacja techniczna i naprawa. WKŁ Wa-wa  
     2003. 
[4] Franczyk J., Tabor A.-red.: Diagnostyka pojazdów samochodowych-budowa, eksploatacja,  
     naprawa. T.3. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK. Kraków 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Grzegorz Zając 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów  Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T306 – Wspomaganie komputerowe eksploatacji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 +  Lk15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 +  Lk9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Poznanie podstawowych technologii IT w aspekcie ich 
wykorzystania we wspomaganiu procesów eksploatacji środków transportu.  Nabycie wiedzy 
o komputerowych systemach wspomagania, umiejętności ich oceny i klasyfikacji, 
formułowaniu załoŜeń wstępnych oraz wymagań zarówno na etapie projektowania, jak i 
weryfikacji ofert takich systemów. Umiejętność analizy procesów eksploatacji w aspekcie 
wspomagania komputerowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii internetowych 
w zarządzaniu eksploatacją. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych oraz demonstracjach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   pozytywne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 
połączone ze sprawdzianem wiedzy z zakresu wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka systemu eksploatacji środków transportu. Analiza systemu i procesów 
eksploatacji w aspekcie wspomagania (planowanie uŜytkowania, kierowanie uŜytkowaniem, 
planowanie obsług, kierowanie obsługiwaniem, analiza przebiegu procesów eksploatacji). 
Klasyfikacja rzeczywistych systemów wspomagania zarządzaniem eksploatacją środków 
transportu. Charakterystyka technologii IT wykorzystywanych we wspomaganiu; bazy 
danych, systemy lokalizacji i identyfikacji, systemy łączności i transmisji danych 
eksploatacyjnych, symulacja komputerowa, systemy oprogramowania aplikacyjnego baz 
danych eksploatacyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii internetowych w 
zarządzaniu procesami eksploatacji i transferze danych eksploatacyjnych. Przegląd 
rozwiązań systemów komputerowego wspomagania procesów eksploatacji środków 
transportu. 
Laboratoria  
Konstrukcja bazy danych dla wybranej funkcji systemu wspomagania eksploatacji.  
Tworzenie bazy z wykorzystaniem techniki RAD. Demonstracja wybranych elementów 
rzeczywistych systemów komputerowego wspomagania procesów transportowych. 
Literatura  
[1] Connolly T, Belg C.: Systemy baz danych t. I i II. Wyd. RM, Warszawa 2004. 
[2] Kwiatkowska A.H.: Systemy wspomagania decyzji. PWN, Warszawa 2007. 
[3] Wybrane, tematyczne strony WWW. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Marek Jedynak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 



 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T307 - Komputerowe systemy zarz ądzania w transporcie 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 7 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 7 W9 + Lk9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Poznanie budowy zintegrowanych systemów informatycznych 
i nabycie umiejętności obsługi komputerowych systemów wspomagających zarządzanie w 
procesach logistyczno-transportowych. 

Metody dydaktyczne:  Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych opracowanych na 
zintegrowanym systemie informatycznym SAP ERP.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie laboratorium i wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia. Generacje systemów informacyjnych zarządzania. Podstawowe typy 
systemów informacyjnych w transporcie. Systemy usprawniające działalność 
przedsiębiorstwa transportowego. System kierowania przewozami i zarządzania 
przedsiębiorstwem. System planowania i sterowania działalnością gospodarczą klasy ERP. 
Informatyczne systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Systemy lokalizujące 
ładunek i pojazd. Rola telematyki w tworzeniu inteligentnych systemów transportowych. 
System satelitarny Navstar GPS w zastosowaniu do transportu lądowego. Rola systemu 
Galileo w nawigacji morskiej i lotniczej oraz w transporcie lądowym. 

Laboratorium  
Analiza i projektowanie systemów transportowych. Architektura komputerowych systemów 
wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach transportowych. WspółzaleŜności 
elementów procesu informacyjno-decyzyjnego na przykładzie modułów logistycznych 
systemu klasy ERP (SAP ERP). Przegląd procesów gospodarczych w zaopatrzeniu, w 
sprzedaŜy i dystrybucji. Tworzenie zamówień magazynowych, zleceń sprzedaŜy, organizacja 
dostaw wychodzących i transportu. Definiowanie danych podstawowych klienta/dostawcy, 
danych podstawowych materiału.  
Literatura   
[1] Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania; 

Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999. 
[2] Bytniewski A.: Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 2005. 
[3] Mazzullo J., Wheatley P.: SAP R/3. Podręcznik uŜytkownika, Helion 2006. 
[4] Kale W.: SAP R/3. Przewodnik dla menadŜerów, Helion 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Krzysztof Karwala 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych – (M-8) 

 
 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T308 - Spedycja krajowa i mi ędzynarodowa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bezwymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu usług spedycyjnych, 
równieŜ w aspekcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowanie dokumentów 
spedycyjnych i procesu spedycyjnego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Podstawy formalne działalności spedytora w Polsce i zagranicą. 
Dokumenty spedycyjne. Modelowe warunki spedycyjne FIATA. Transakcje w handlu 
zagranicznym, bezpośrednia i pośrednia forma prowadzenia sprzedaŜy usług. Warunki 
dostaw towarów w handlu zagranicznym, formuły handlowe, Incoterms 2000. Warunki 
płatności w handlu zagranicznym, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa. Gestia 
transportowa. Marketing w firmie spedycyjnej, cechy usług spedycyjnych. Wybrane 
zagadnienia spedycji w transporcie morskim, kolejowym, drogowym, wodnym śródlądowym, 
lotniczym. Spedycja ładunków niebezpiecznych. Ubezpieczenia w przewozach ładunków. 
Technologie informatyczne w działalności spedytora. 
Ćwiczenia  
Dokumenty spedycyjne: zlecenie, umowa, warunki płatności. Analiza ofert spedycyjnych. 
Identyfikacja rynku usług spedycyjnych w wybranym obszarze. Opracowanie procesu 
spedycji dla wybranej relacji transportowej.  
Literatura  
[1] Podręcznik spedytora. Praca zbiorowa pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neider, Polska 

Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2003. 
[2] Sikorski P.M., Zembrzycki T.: Spedycja w praktyce. Polskie Wydawnictwo Transportowe, 

Warszawa 2006. 
[3] Transport – Spedycja – Logistyka. Ogólnopolski katalog adresowy. Polskie Wydawnictwo 

Transportowe, Warszawa - wydawnictwo cykliczne roczne. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Adam Tułecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych – (M-8) 

 
 

 



 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów TRANSPORT 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T309 - Strategia konkurencji w transporcie 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z sektorem transportu jako obszarem 
działalności gospodarczej oraz zasadami konkurencji, zdobycie umiejętności analizy sektora 
i opracowanie strategii konkurencji. 

Metody dydaktyczne:  Aktywny udział w zajęciach projektowych, samodzielne wykonanie 
projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  Obecność na zajęciach, przygotowanie projektu, 
zdanie egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe definicje. Proces formułowania strategii. Metody analityczne. Strukturalna 
analiza sektora. Bariery wejścia. Ekonomia skali. Rywalizacja pomiędzy konkurentami w 
sektorze transportowym. Analiza strukturalna a strategia konkurencji. Analiza strukturalna a 
definiowanie sektora transportowego. Podstawowa strategia konkurencji: wiodące pozycje 
pod względem kosztów całkowitych, zróŜnicowanie, koncentracja. Ryzyko w strategii 
konkurencji. Składniki analizy konkurenta. Analiza konkurentów i prognozowanie sektora. 
Strategiczna analiza integracji pionowej. Efektywność systemów transportowych. Strategia 
odnowy potencjału środków technicznych transportu. Zakupy, modernizacja, serwis 
posprzedaŜny. 
Projekty  
Analiza sektora usług rynku przewozów regionalnych. MoŜliwości i ograniczenia istniejących 
lub potencjalnych konkurentów na rynku usług transportowych. Analiza SWOT w aspekcie 
barier wejścia i wyjścia do sektora usług transportowych. Testy zgodności w strategii 
konkurencji. 
Literatura   
[1] Michael E. Porter: Competitive strategy (pol.) Strategia konkurencji: metody analizy 

sektorów i konkurentów; przekł. Andrzej Ehrlich. PWN, Warszawa 1999. 
[2] Kramer J.: Badania rynkowe i marketingowe. PWN, Warszawa 1994. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Adam Tułecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych – (M-8) 

 
 

 



 

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie  
Kod - nazwa 
przedmiotu T310 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ZałoŜeniem jest wskazanie jak naleŜy postępować przy 
wykonaniu pracy dyplomowej na poszczególnych etapach jej realizacji. Celem przedmiotu 
zdobycie umiejętności wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami, tak aby 
spełniała wymagania stawiane pracom inŜynierskim.  

Metody dydaktyczne:  seminarium jest prowadzone z uzupełniającymi elementami wykładu 
dotyczącego prezentowanych przez studentów tematów swoich prac.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przedstawienie planów pracy i ich realizacji, 
obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusji oraz przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Omówienie procedury związanej z realizacją pracy od wyboru tematu do zakończenia pracy. 
Zasady formułowania celu i zakresu pracy. Opracowanie planu pracy. Zbieranie literatury do 
tematu pracy. Omówienie zasad i sposobu wykorzystywania źródeł oraz sposób cytowania 
literatury. Zasady dotyczące pisania pracy – podział na rozdziały i podrozdziały, 
formatowanie i inne. Podsumowanie pracy. Spis literatury. Załączniki. Końcowe sprawdzenie 
pracy. Czynności formalne związane z zakończeniem pracy. Przygotowanie prezentacji do 
obrony pracy. Prezentacja przez studentów planów i fragmentów pracy. Dyskusja nad 
prezentowanymi pracami.   
Literatura    
[1] Jedynak M., Sowa A.: Wskazówki  dotyczące zasad formatowania tekstu prac 

dyplomowych i przejściowych wykonywanych w Instytucie Pojazdów Szynowych 
Wydziału  Mechanicznego Politechniki krakowskiej. Strona internetowa 
http://m8.mech.pk.edu.pl/src/dokumenty.html 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik specjalności  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 


