
WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T801 - Pojazdy transportu masowego 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: „Podstawy konstrukcji maszyn”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z klasyfikacją, oznaczeniami, budową i 
działaniem środków transportu (głównie szynowego) i ich najwaŜniejszych podzespołów. 
Nabycie umiejętności wyznaczenia obciąŜeń oraz podstawowych zasad projektowania. 

Metody dydaktyczne: obecności oraz prowadzenie notatek z wykładów, aktywny udział w 
zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady 
Repetytorium i uzupełnienia charakterystyk transportu drogowego i szynowego. Omówienie 
specyfiki projektowania, obliczeń i materiałów stosowanych w budowie pojazdów szynowych. 
ZałoŜenia uŜytkowe oraz ograniczenia dotyczące pojazdów. Skrajnia - zasady obliczania 
gabarytów pojazdów szynowych. Konstrukcje zestawów kołowych i zasady ich obliczeń. 
Klasyfikacja systemów uspręŜynowania i oparć nadwozi pojazdów szynowych na wózkach. 
Nadwozia pojazdów szynowych. Urządzenia cięgłowo-zderzne. Układy pomocnicze pojazdów 
szynowych. Hamulce pojazdów. Systemy zasilania pojazdów. Autobusy szynowe - 
konstrukcje, charakterystyki, wyposaŜenie. Pociągi zespolone - konstrukcje i charakterystyki. 
Konstrukcja wybranych mechanizmów napędowych pojazdów trakcyjnych drogowych i 
szynowych. Pojazdy drogowe transportu miejskiego – tendencje rozwojowe, budowa wózków 
i nadwozi. Tramwaje wieloczłonowe i niskopodłogowe. Przegląd wybranych konstrukcji 
pojazdów trakcyjnych, wagonów i tramwajów. Niekonwencjonalny transport miejski. Przegląd 
wybranych konstrukcji autobusów i trolejbusów. Wózki i nadwozia transportu bimodalnego. 
Pojazdy na poduszce magnetycznej – infrastruktura, systemy unoszenia, napędu i 
hamowania. Silniki liniowe – zasady działania i ich charakterystyki. 
Laboratoria 
Budowa i utrzymanie lokomotyw i wagonów (PKP Cargo, PKP Koleje Regionalne). Budowa i 
utrzymanie tramwajów i autobusów miejskich (MPK Kraków). Badanie w warunkach 
rzeczywistych nacisku pojazdów na tor (PKP Cargo). Badania charakterystyk 
pneumatycznego sterowania hamulców kolejowych (CNTK). 

Literatura 
[1] Gąsowski W.: Wagony kolejowe. Konstrukcja i badania. WKŁ, Warszawa 1988. 
[2] Madej J.: Mechanika transmisji momentu trakcyjnego. Ofic. Wyd. PW, Warszawa 2004. 
[3] Romaniszyn Z., Oramus Z., Nowakowski Z.: Podwozia trakcyjnych pojazdów szynowych. 

WKŁ, Warszawa 1989. 
[4] Romaniszyn Z., Wolfram T: Nowoczesny tabor szynowy. Wyd. Spec. IPSz, Kraków 1997. 

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

Jednostka realizująca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 

 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T802 – Procesy zu Ŝycia w środkach transportu  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 2 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z rodzajami i mechanizmem zuŜyć 
tribologicznych i nietribologicznych występujących w warunkach eksploatacji.  

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
ZuŜycie – definicje, podstawowe pojęcia. Klasyfikacje zuŜycia. Miary zuŜycia. Wybrane 
zagadnienia z budowy warstwy wierzchniej. Podstawy procesów tarcia. ZuŜycia tribologiczne 
i nietribologiczne. Wybrane zagadnienia wytrzymałości kontaktowej. Mechanizm procesów 
zuŜycia w środkach transportu (ścierne, adhezyjne, erozyjne, kawitacyjne, zmęczenie 
powierzchniowe i objętościowe, fretting, scuffing, cieplne, korozyjne). Metody 
przeciwdziałania zuŜyciu. Środki smarne, podział, podstawowe parametry fizyko-chemiczne. 

Laboratoria 
Badania zuŜycia tribologicznego na testerach typu T-05 i Almen Vieland. Badanie zuŜycia 
zmęczeniowego objętościowego na maszynie typu MUJ. Badania modelowe procesów 
zuŜycia w wybranych połączeniach i elementach środków transportu (połączenia wciskowe, 
obrotowe, węzły w ruchu oscylacyjnym). 

Literatura  
[1] Lawrowski Z.: Tribologia. PWN, Warszawa 1993. 
[2] Pytko S.: Podstawy tribologii i techniki smarowniczej. Wyd. AGH, Kraków 1982. 
[3] Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN, Warszawa 1985. 

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 T803 - Napęd i hamowanie środków transportu 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  : „Pojazdy transportu masowego”. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z działaniem układów napędowych pojazdów  
trakcyjnych oraz budową i działaniem układów hamulcowych stosowanych w pojazdach 
szynowych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach oraz zaliczanie okresowych, 
sprawdzianów wiedzy. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ruch pojazdu trakcyjnego po torze pod działaniem sił wewnętrznych, siły działające 
w punkcie styku koła z szyną, poślizgi i mikropoślizgi. Przyczepność, współczynnik 
przyczepności, granice wykorzystania przyczepności. Siła pociągowa i moc, wykresy 
trakcyjne, granica stanów pracy pojazdu trakcyjnego. Opory ruchu pojazdów: zasadnicze, 
lokalne, opory jednostkowe oraz metody ich obliczania. Zdolność pociągowa pojazdu 
trakcyjnego. Energetyczne zagadnienia hamowania środków transportu, analiza 
porównawcza. Klasyfikacja, rodzaje i typy hamulców. Hamulce przyczepnościowe 
i niezaleŜne od przyczepności. Zasada działania hamulców kolejowych. Niewyczerpalność 
i wraŜliwość hamulców. Schematy, elementy i budowa układów pneumatycznych hamulców 
kolejowych. Hamulce elektropneumatyczne. Hamulce szynowe, wiroprądowe i hybrydowe. 
Współdziałanie róŜnych rodzajów hamulców kolejowych. Mierniki hamowności pojazdów 
szynowych, intensywność hamowania, masa hamowana. Budowa i charakterystyki hamulców 
tramwajowych. Niekonwencjonalne systemy hamowania. 
Ćwiczenia  
Siły działające w punkcie styku koła z szyną. Siła pociągowa i moc, wykresy trakcyjne, 
granica stanów pracy pojazdu trakcyjnego. Opory ruchu pojazdów szynowych zasadnicze, 
lokalne, opory jednostkowe oraz metody ich obliczania. Siła przyśpieszająca, współczynnik 
mas wirujących, prędkości graniczne. Zdolność pociągowa pojazdu trakcyjnego. Mierniki 
hamowności pojazdów szynowych: intensywność hamowania, masa hamowana. 

Literatura  
[1] Romaniszyn Z.,Oramus Z., Nowakowski Z.: Podwozia trakcyjnych pojazdów szynowych. 

WKŁ, Warszawa 1989. 
[2] Madej J.: Projektowanie mechanizmów napędowych pojazdów szynowych. WKŁ, 
Warszawa 1988. 

[3] Kacprzyk J., Podoski J.: Zasady trakcji elektrycznej, WKŁ, Warszawa 1980. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jacek Skowron 

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 T804- Energochłonno ść systemów transportowych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 1 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 1 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  - 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z energochłonnością technicznych środków 
transportu i systemów transportowych oraz metodami obniŜenia energochłonności w 
transporcie lądowym.   

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w zajęciach 
przez samodzielną realizację ćwiczenia projektowego z analizy energochłonności transportu 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu w formie testu wyboru, 
poprawne wykonanie analizy energochłonności wybranego systemu transportowego  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Odnawialne i nieodnawialne źródła energii, praktyczne moŜliwości wykorzystania 
odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w systemach transportowych. 
Energochłonność skumulowana. Łańcuchy transformacji energii, sprawność przemian 
energetycznych. Energochłonność technicznych środków transportu. Klasyczne i 
nowoczesne układy napędowe stosowane w środkach transportu bliskiego, drogowego, 
szynowego, wodnego i lotniczego. Kierunki obniŜenia zuŜycia energii w systemach 
transportowych, zmniejszenie energochłonności w procesie eksploatacji środków transportu, 
energooszczędne materiały eksploatacyjne, teoretyczne moŜliwości i praktyczne aplikacje 
rekuperacji energii. Transport kombinowany w aspekcie obniŜenia energochłonności 
transportu lądowego. Wpływ recyklingu pojazdów na energochłonność skumulowaną.   
 
Projekt  
Obliczanie energochłonności skumulowanej wybranej usługi transportowej. Analiza zuŜycia 
energii dla zadań przewozowych realizowanych przez róŜne systemy transportowe. Wpływ 
kongesti transportowej na energochłonność procesów przewozowych. Optymalizacja  
energochłonności transportu. 

Literatura   

[1] Gronowicz J., Gospodarka energetyczna w transporcie lądowym. Wyd. Politechniki  

     Poznańskiej, Poznań 2006 

[2] Ubysz A., Energochłonność samochodu z zuŜycie paliwa w złoŜonych warunkach ruchu.  

     Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2003. 

[3] Siłka W., Energochłonność ruchu samochodu. WNT, Warszawa 1997. 

[4] Merkisz J., Pielecha I., Alternatywne napędy pojazdów. Wyd. Politechniki Poznańskiej,  

     Poznań 2006.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Grzegorz Zając 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych M8 (M4) 

 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów  Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T805 – Systemy informacyjne w eksploatacji 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + Lk9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   bez wymagań wstępnych 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych technologii IT w aspekcie ich 
wykorzystania w systemach informacyjnych transportu. Nabycie umiejętności ich oceny i 
klasyfikacji, formułowaniu załoŜeń wstępnych oraz wymagań zarówno na etapie 
projektowania, jak i weryfikacji takich systemów. Umiejętność analizy procesów eksploatacji 
w aspekcie budowy systemu informacyjnego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii 
internetowych w systemach informacyjnych transportu.. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzian wiedzy z zakresu przedmiotu, 
pozytywne zaliczenie projektu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

System informacyjny a system informatyczny, podstawowe definicje. Komputerowe 
systemy wspomagania jako element systemu informacyjnego. Struktura systemu eksploatacji. 
System eksploatacji środków transportu jako obiekt informatyzacji. Zadania systemów 
informatycznych w systemach informacyjnych transportu. Moduły funkcjonalne systemów 
informatycznych wspomagania eksploatacji środków transportu. Przegląd technologii IT 
mających zastosowanie w systemach informacyjnych i wspomagania transportu. Bazy danych 
eksploatacyjnych i systemy zarządzania bazami danych. Transmisja danych. Charakterystyka 
typowych systemów informatycznych wspomagania eksploatacji. Bezpieczeństwo systemów 
informacyjnych. Perspektywy rozwoju i zastosowania systemów informatycznych w 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. 
Projekty  

Projekt wstępny bazy danych dla wybranej dziedziny transportu. Projekt ideowy systemu 
informacyjnego dla wybranego zagadnienia. Określenie własności systemu informatycznego 
wspomagającego przetwarzanie danych w zaprojektowanym systemie informacyjnym.. 

Literatura  

[1] Connolly T, Belg C. : Systemy baz danych t. I i II. Wyd. RM, W-wa 2004. 
[2] Kwiatkowska A.H. : Systemy wspomagania decyzji. PWN, W-wa 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 T806 – Organizacja i technologia transportu multimo dalnego 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + 15P 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + 9P 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie zasad organizacji  systemów transportu 
multimodalnego oraz doboru środków transportu i technologii przeładunkowych 

Metody dydaktyczne:  opracowanie projektu z zadanej tematyki 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu, zdanie egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Transport multimodalny: pojęcia podstawowe. Warianty współdziałania systemów 
transportowych w multimodalnym łańcuchu transportowym. Charakterystyka techniczno -
eksploatacyjna środków transportu multimodalnego. Jednostki ładunkowe. Infrastruktura 
transportu multimodalnego, technologie przeładunkowe. Centra logistyczne. Warunki 
funkcjonowania transportu multimodalnego. Globalne standardy wymiany danych i 
identyfikacji w transporcie multimodalnym. Bezpieczeństwo transportu multimodalnego. 
Systemy informacyjno-decyzyjne w transporcie multimodalnym. Formy organizacyjne 
transportu multimodalnego. Ceny i taryfy. 

Projekty 

Kryteria doboru technologii przeładunkowych w terminalach i centrach logistycznych 
systemów transportu multimodalnego. Organizacja i wyposaŜenie infrastruktury punktowej 
transportu multimodalnego. 
 

Literatura     
[1] Mindur L. : Współczesne technologie transportowe. Wyd. ITeE, W-wa 2002. 
[2] Neider j., Marciniak Neider D.: Transport multimodalny w Europie. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Henryk Kulikowski 

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 T807 – Transport materiałów niebezpiecznych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  umiejętność wdraŜania zagadnień prawnych oraz wymagań 
technicznych związanych z przewozami MN w przedsiębiorstwach transportu szynowego i 
drogowego 

Metody dydaktyczne:  wykłady problemowe uwzględniające aktualne regulacje prawne 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie treści programowych wykładu oraz 
laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie – regulacje prawne w UE dotyczące substancji chemicznych – pakiet 
legislacyjny REACH. Klasyfikacja i identyfikacja materiałów niebezpiecznych (MN). 
Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa. Obowiązki uczestników 
przewozu w zakresie szkolenia –  rola i uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu transportem drogowym i koleją MN. ZagroŜenia związane z transportem MN 
(zdarzenia mogące spowodować nadzwyczajne zagroŜenie środowiska). Regulacje prawne: 
krajowe, unijne i międzynarodowe dotyczące  przewozu MN róŜnymi systemami transportu. 
(RID, ADR, IMDG, IATA DGR). Załadunek, wyładunek, magazynowanie i spedycja MN w 
transporcie szynowym oraz drogowym. Regulacje prawne i przepisy związane z konstrukcją 
oraz dopuszczeniem pojazdów przeznaczonych do przewozu MN, wymagania techniczne 
dotyczące jednostek ładunkowych i środków transportu. Zasady dokonywania oceny 
zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych.  Organy i jednostki właściwe do 
sprawowania nadzoru i kontroli - rola IDT i UDT. System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i 
Jakości  SQAS. 
Laboratorium  
Badanie rynku  przewozu materiałów niebezpiecznych róŜnymi systemami transportu. 

Literatura    
[1] Mindur L. : Współczesne technologie transportowe. Wyd. ITeE, W-wa 2002. 
[2] ADR:  L' Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route 
[3] RID: Reglement concernant le transport Internationale ferroviaire des marchandises 
Dangereuses 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Małgorzata Sorochtej 

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 T808 – Modele ekonometryczne w transporcie 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi 
zasadami modelowania ekonometrycznego, z metodami szacowania parametrów modeli 
ekonometrycznych oraz nabycie przez studentów umiejętności stosowania modeli 
ekonometrycznych w opisie kształtowania róŜnych zjawisk ekonomicznych w transporcie. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, samodzielne wykonanie ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i wykładów 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Model ekonometryczny: pojęcia podstawowe, Modele jednorównaniowe i wielorównaniowe. 

Ogólna charakterystyka transportu jako dziedziny gospodarki. Dane statystyczne 

 i miary danych. Weryfikacje ekonometryczne. Weryfikacja ekonometryczna. Modelowanie 

ekonometryczne procesu transportowego. Funkcja transportu. Modelownie potencjału 

przewozowego (środków produkcji). Modelowanie kapitału ludzkiego. Modele popytu i 

podaŜy usług transportowych. Modelowanie zapasów. Przedsięwzięcia odtworzeniowo - 

inwestycyjne. Eksport i import. Dynamiczne modele: liniowy i wykładniczy, zastosowanie w 

procesach transportowych, monitorowanie, interwencje i prognozowanie aktywne. 

Ćwiczenia  
Liniowy model ekonometryczny, dobór zmiennych, badanie współzaleŜności. Metody analizy 
szeregów dynamicznych: funkcje trendu, analiza wahań sezonowych. Weryfikacja modelu 
ekonometrycznego: dopasowanie modelu do danych empirycznych, istotność parametrów 
strukturalnych, badania autokorelacji, badania losowości. 
 
Literatura   
[1] Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Welfe A.: Ekonometria. PWE, Warszawa 2003.  
[3] Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, 

Warszawa 2004. 
[4] Snarska A.: Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Agencja Wydawnicza PLACET, 

2006. 

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 T809 – Systemy ekspertowe w zarz ądzaniu transportem 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń  II 3 W9 + Lk9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  - 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi budowy 
systemów ekspertowych. Nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia prostych,  
ekspertowych systemów zarządzania dla transportu. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, samodzielne wykonanie wybranego 
projektu. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Sztuczna inteligencja i ogólna charakterystyka systemów ekspertowych (definicja, rys 
historyczny). Ekspert a system ekspertowy. Struktura systemów ekspertowych. Relacyjna 
reprezentacja wiedzy i proces jej pozyskiwania w zarządzaniu transportem - baza wiedzy 
(fakty, relacje, reguły). Maszyna wnioskująca - wnioskowanie "w przód", wnioskowanie 
"wstecz", wnioskowanie rozmyte. Właściwości systemów ekspertowych. Metody neuronowe 
w systemach ekspertowych. Systemy doradcze, systemy krytykujące, systemy podejmujące 
decyzje bez kontroli człowieka. Rodzaje problemów rozwiązywanych przez systemy 
ekspertowe. Przykłady komputerowych systemów  pracujących dla inteligentnego 
zarządzania  transportem - systemy rozpoznawania i identyfikacji, systemy sterowania w 
transporcie, systemy monitorowania w czasie rzeczywistym w transporcie. 
 
Projekty  
Projekt systemu uczącego się wariantów tras. Projekt systemu doboru pojazdu do pracy 
transportowej. Projekt systemu przydziału prac dla kierowców. Projekt systemu planowania 
obsług pojazdów. Projekt systemu optymalizacji norm zuŜycia paliwa na trasach. Projekt 
systemu prognozowania zuŜycia klocków hamulcowych. Projekt systemu formułowania 
diagnozy stanu technicznego pojazdu.  

Literatura  
[1] Bubnicki Z.: Wstęp do systemów ekspertowych. PWN, Warszawa 1990.  

[2] Cichosz P.: Systemy uczące się. WNT, Warszawa 2000. 
[3] Mulawka J. J.: Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. Andrzej Sowa 

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 T810 – Systemy logistyczne w transporcie 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy logistyki 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu systemów logis-
tycznych i transportowych, poznanie współczesnych rozwiązań zarządzania logistycznego  
w transporcie.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowanie dowolnie 
wybranego problemu z planowania i projektowania jednostek ładunkowych , sieci i centrów 
logistycznch . 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie tematyki wykładu i ćwiczeń 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Terminologia logistyczna. Istota logistyki w transporcie. Pojęcie i elementy systemu logistycznego. 
Klasyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych i transportowych. Rynek transportowy i rynek 
usług logistycznych. Strategie w logistyce transportu. Rola transportu w łańcuchach i sieciach 
logistycznych. System jednostek ładunkowych w logistyce transportu. Systemy transportowe i 
technologie przeładunkowe zintegrowanych jednostek ładunkowych. Systemy  
i techniki automatycznej identyfikacji jednostek ładunkowych i środków transportu. Centra 
logistyczne. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych. Zarządzanie logistyczne procesami 
w systemach transportowych. 
 
Ćwiczenia  
Metody, techniki i narzędzia w logistyce. Planowanie i projektowanie sieci logistycznej. Projektowanie 
jednostek ładunkowych w ujęciu logistycznym. Zastosowanie zintegrowanego systemu 
informatycznego zarządzania SAP/R3 w systemach logistycznych. Planowanie  
i projektowanie logistycznych centrów dystrybucji. 
 
 

Literatura     
[1] Śliwczyński B.: Planowanie logistyczne. Biblioteka Logistyka. Poznań 2007. 
[2] Matulewski M. i inni : Systemy Logistyczne. Biblioteka Logistyka . Poznań 2008. 
[3] Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Biblioteka Logistyka . Poznań 2006. 
[4] Dembinska-Cyran I.,Gubała M.: Podstawy zarządzania transportem w przykładach. 
     Biblioteka Logistyka . Poznań 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Emil Cegielny 

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 T811 – Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   

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     
 

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

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T913 – Modelowanie układów dynamicznych pojazdów 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka stosowana i metody 
matematyczne w transporcie” 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się podstawowymi wymaganiami w zakresie 
własności dynamicznych pojazdów (głównie szynowych). Nabycie umiejętności modelowania 
fizycznego i matematycznego pojazdów jako podstawy do ich badań symulacyjnych. 

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. Eksperymentalne oraz symulacyjne 
metody badań. Modele matematyczne pojazdów oraz ich elementów, podłoŜa, w tym toru lub 
jezdni. Wyprowadzanie oraz całkowanie równań ruchu wybranych modeli. Analiza drgań 
swobodnych tłumionych oraz nietłumionych. Analiza drgań wymuszonych deterministycznie 
lub losowo, przy zastosowaniu programów słuŜących do badań symulacyjnych. Zagadnienia 
syntezy i optymalizacji w dynamice pojazdów. Analiza stabilności układów dynamicznych. 
Ocena komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz obciąŜeń dynamicznych w układach 
napędowych. Wpływ nieliniowych charakterystyk modelu oraz przypadkowości wymuszeń na 
wyniki symulacji. 
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 ruchu 
(prędkość i trajektoria ruchu) oraz zadane wymuszenia kinematyczne i dynamiczne w 
dziedzinie czasu i częstotliwości. 

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 T914 – Komfort ruchu środków transportu 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka stosowana i metody 
matematyczne w transporcie” 

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. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy pojazdów szynowych 
jako problemu dynamiki tych pojazdów: definicje, zadania, znaczenie; wymagania w zakresie 
własności dynamicznych pojazdów. Schemat procedury do analizy i badań 
eksperymentalnych dynamiki pojazdu szynowego. Modelowanie fizyczne w dynamice 
pojazdów szynowych; modele elementów spręŜystych i tłumiących pojazdu ramowego, 
wózkowego i układów napędowych. Budowa modeli fizycznych pojazdów i toru. 
Kinematyczne wymuszenia drgań pojazdów. Wyprowadzanie równań róŜniczkowych ruchu 
wybranych modeli; zastosowanie do wyprowadzania programów komputerowych; 
wykorzystywane języki programowania i ich moŜliwości; przykłady dotyczące pojazdów. 
Zastosowanie programów słuŜących do badań symulacyjnych. Zagadnienia syntezy i 
optymalizacji w dynamice pojazdów szynowych. Analiza okresowych wymuszeń 
kinematycznych drgań pojazdów szynowych. Wyznaczanie częstości drgań swobodnych 
modeli pojazdów o wielu stopniach swobody. Analiza drgań wymuszonych pojazdów przy 
róŜnych typach wymuszeń kinematycznych oraz ocena ich właściwości dynamicznych. 
Dobór parametrów uspręŜynowania i tłumienia pojazdów. Analiza komfortu, spokojności i 
bezpieczeństwa jazdy, współczynniki dynamiczne. ObciąŜenia dynamiczne w układach 
napędowych.  

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 T915 – Certyfikacja, diagnostyka i ekspertyzy techn iczne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń  II 3 W9 + P18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  - 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z systemami certyfikacji i diagnostyki 
technicznej pojazdów lądowych. Nabycie umiejętności wykorzystywania diagnostyki 
technicznej procesie kierowania eksploatacją pojazdów, a takŜe sporządzania wniosków do 
certyfikacji i ekspertyz technicznych. 

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny poparty przykładami i wspomagany prezentacją 
multimedialną, aktywny udział w wykładach, samodzielne wykonanie projektów. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja stanów technicznych w ujęciu formalnym. Określanie zbiorów stanów obiektu 
diagnostyki. Modelowanie zespołów pojazdów. Binarne i wielowartościowe funkcje oceny w 
diagnostyce. Metody tworzenia programów kontroli stanu i lokalizacji niezdatności w 
diagnozowanych obiektach. Jakość w działalności przedsiębiorstwa i kryteria oceny. System 
jakości w przedsiębiorstwie. Zasady oraz metody i procedury wdraŜania systemów jakości 
zgodnie z wymogami norm europejskich. Podstawy prawne certyfikacji i jednostki 
certyfikujące. Certyfikacja systemów, personelu i wyrobów. Atestacja i homologacja, 
wymagania bezwzględnie obowiązujące. Ekspertyzy w sterowaniu eksploatacją pojazdów. 
Cele i standardy ekspertyz technicznych. Metody i zakres pracy ekspertów. Dowodowy 
charakter ekspertyz. 

Projekty  
Projekt struktury funkcjonalnej wybranego układu pojazdu. Określenie programów badań 
diagnostycznych umoŜliwiających ocenę zdatności oraz lokalizację pojedynczych 
niezdatności w obiekcie. Określenie programów badań diagnostycznych dla lokalizacji 
wielokrotnych niezdatności w obiekcie. Struktura niezawodnościowa obiektu dla zadanej 
klasy bezpieczeństwa. Opracowanie wybranych procedur certyfikacji dla systemu 
transportu. Opracowanie ekspertyzy technicznej wybranego środka transportu. 

Literatura  
[1] Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2005. 

[2] Hebda M.: Eksploatacja samochodów. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 
Radom 2005. 

[3] Walczak M. – redakcja: Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług" Praktyczny 
poradnik dla producentów i dystrybutorów. 

[4] Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: Przewodniki do Dyrektyw Nowego Podejścia nr 
97/37/EC, 2000/14/EC, 97/23/EC, 73/23/EEC, 89/686/EEC. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inŜ. St. Młynarski 



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 T916 – Modelowanie w niezawodno ści i diagnostyce technicznej 

 

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

Stacjonarne II 3 W15+P30 E 2 

Niestacjonarne  II 3 W9+P18 E 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  -- 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z metodami modelowania w niezawodności i 
diagnostyce technicznej. Nabycie umiejętności budowy modeli obiektów rzeczywistych.  

Metody dydaktyczne:  przekaz werbalny poparty przykładami i wspomagany prezentacją 
multimedialną, samodzielne wykonanie projektów z zakresu modelowania niezawodności i 
diagnostyki  

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Metody wspomagania decyzji w procesie projektowania systemów. Modelowanie 
niezawodności systemów. Sposoby modelowania niezawodności obiektów technicznych 
oraz badania na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Prognozowanie 
wskaźników niezawodności: metody klasyczne i adaptacyjne. Oceny niezawodności 
na róŜnych poziomach dekompozycji badanego obiektu. Kryteria jakości eksploatacyjnej 
obiektów technicznych. Generatory losowe.  Klasy bezpieczeństwa i niezawodności. 
Systemy klasyfikacji stanów technicznych w ujęciu formalnym. Modele obiektów diagnostyki 
technicznej: analityczne, funkcjonalne, topologiczne. Binarne i wielowartościowe funkcje 
oceny w diagnostyce. Metody tworzenia programów badań diagnostycznych w przypadku 
binarnego i wielowartościowego modelu ocen.  
 
Projekty  
Model funkcjonalny i topologiczny wybranego układu pojazdu. Określenie programów badań 
diagnostycznych umoŜliwiających ocenę zdatności obiektu oraz lokalizację jego 
pojedynczych i wielokrotnych niezdatności. Struktura niezawodnościowa obiektu dla zadanej 
klasy bezpieczeństwa. dobór modeli probabilistycznych dla róŜnych klas obiektów 
technicznych. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Transport 

Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie 
Kod - nazwa 
przedmiotu T917 – Zagadnienia formalno – instytucjonalne w tra nsporcie 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15+S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9+S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się studentów z wdraŜaniem zagadnień formalno 
– instytucjonalnych w przedsiębiorstwach transportowych oraz nabycie umiejętności 
praktycznego stosowania wybranych narzędzi polityki transportowej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, indywidualne 
przygotowanie referatów wprowadzających do dyskusji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie zajęć seminaryjnych oraz  zaliczenie 
wykładu w formie sprawdzianu końcowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 
WYKŁADY:  Podstawowe pojęcia i definicje. Aspekty prawne i organizacyjne transportu. 
Ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne. Omówienie sposobów projektowania, planowania i 
zapewniania usług transportowych. Transport międzynarodowy. Koncesje. Normy ISO. 
Polityka transportowa. Instrumenty i środki dla polityki transportowej. Strategia rozwoju 
transportu. Instytucjonalne poziomy władz. Rola rządu jako instytucji zapewniającej usługi 
transportowe. Urzędy państwowe jako Regulatory rynku transportowego. Rola dozoru 
technicznego. Partnerstwo publiczno – prywatne.  Instrumenty oddziaływania organów 
władzy na system transportowy. Narzędzia polityki transportowej: ekonomiczne, 
pozaekonomiczne. Formułowanie i wdraŜanie polityki. Narzędzia dla formułowania polityki. 
MoŜliwości finansowania inwestycji transportowych ze środków krajowych i unijnych. 
 
SEMINARIUM: Polityka transportowa: załoŜenia, priorytety, scenariusze. Zbiór dokumentów 
formalno – prawnych regulujących funkcjonowanie transportu. Generator wniosków o 
dofinansowanie  pomocy unijnej. 
.   

Literatura     
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WYDZIAŁ  MECHANICZNY 
Kierunek studiów  Transport  
Specjalno ść Eksploatacja i Zarz ądzanie w Transporcie  
Kod - nazwa 
przedmiotu  T918 – Marketing usług transportowych  

 

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

Stacjonarne – II  stopie ń I 2 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy na temat implementacji technik 
marketingowych i umiejętności wyboru strategii firmy transportowej działającej w złoŜonym i 
dynamicznym makrootoczeniu 
Metody dydaktyczne:  samodzielne opracowanie prezentacji oraz referowanie zadanego 
tematu w ramach zajęć seminaryjnych 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie treści programowych wykładów oraz 
seminarium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Geneza marketingu i jego rola we współczesnym biznesie. Marketing jako: koncepcja, 
proces, system. Cele i zasady marketingu. Sektorowe uwarunkowania marketingu. Rola 
marketingu interakcyjnego w usługach transportowych. Marketing strategiczny i operacyjny. 
Strategie marketingowe. Marketing mix w odniesieniu do usług transportowych. „Rdzeń” 
usługi – usługa; rzeczywista – poszerzona – potencjalna. Kształtowanie cen. Dystrybucja i 
działania promocyjne w sektorze usług. Rynek usług transportowych - kryteria segmentacji, 
segmentacja rynku przewozu ładunków i rynku przewozów komunikacyjnych. Targeting – 
wybór rynków docelowych, pozycjonowanie. Analiza SWOT w odniesieniu do sektora 
transportu. Znaczenie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem - marketingowy systemy 
informacyjny. Badania marketingowe - ich rola w procesach decyzyjnych - klasyfikacja – 
stosowane metody i techniki. Identyfikacja problemu badawczego. Identyfikacja źródeł 
informacji. Zasady konstruowania kwestionariusza ankietowego jako instrumentu 
pomiarowego. Outsourcing w marketingu usług transportowych. 
Seminaria  
 Badanie makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego wybranych firm transportowych. 
Rozpoznanie zapotrzebowania decyzyjnego firm transportowych pod kątem budowy SIM. 
Opracowanie metodyki badań popytu na usługi transportowe. Badanie postaw konsumentów 
- identyfikacja czynników preferencyjnych usług transportowych. Opracowanie 
kwestionariusza ankietowego dla badań marketingowych dotyczących wybranych zagadnień 
w zakresie przewozów komunikacyjnych. Projekt kwestionariusza ankietowego dla badań 
rynku przewozu towarów.  
Literatura     
[1] Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O. :Zarządzanie marketingowe na rynku usług 
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