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Jednostka oferująca moduł Katedra Maszyn Rolniczych Leśnych i Transportowych 

Cel modułu Celem modułu jest zdobycie przez studentów obszernej wiedzy z zakresu 
funkcjonowania, elementów oraz zagrożeń występujących w 
poszczególnych gałęziach transportu, a także z zakresu funkcjonowania 
oraz elementów systemów zapewniania bezpieczeństwa w transporcie. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 
ok. 100 słów. 

Wykłady obejmują:  
Ogólna charakterystyka transportu drogowego, kolejowego, lotniczego 
oraz wodnego, a także zagrożeń im towarzyszących oraz przyczyn ich 
powstawania. Problemy integracji transportu Polski z europejskim 
systemem transportowym. Zagadnienia dotyczące systemów zapewniania 
bezpieczeństwa w poszczególnych gałęziach transportu. Czynniki 
bezpieczeństwa w transporcie. Wybrane aspekty bezpieczeństwa 
transportu w ogólnokrajowych systemach bezpieczeństwa. Kontrola oraz 
środki wspomagające w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami 
bezpieczeństwa. Zagadnienia związane z organizacją systemów służących 
poprawie bezpieczeństwa transportu. 
Ćwiczenia obejmują: 
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem w transporcie drogowym, 
kolejowym, lotniczym i wodnym. Zagadnienia związane z zagrożeniami, 
organizacją i obliczaniem parametrów pracy oraz z zasadami bezpiecznego 
użytkowania urządzeń transportowych. Ogólne cechy systemów 
transportu, wypadki transportowe. Charakterystyka czynników 
bezpieczeństwa w poszczególnych gałęziach transportu. Transport 
towarów niebezpiecznych. Tworzenie raportów stanu bezpieczeństwa w 
poszczególnych gałęziach transportu. 
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Tom I i II. 
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drogowego. Difin, Warszawa 2010. 
 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

1. Wykłady, 
2. Rozwiązywanie zadań rachunkowych, 
3. Praca przy komputerze, 
4. Przygotowanie i obrona sprawozdań, 
5. Przygotowanie projektów. 

 
 


