
 

 
Załącznik nr 9 

do Zarządzenia Rektora nr 35/19 
z dnia 12 czerwca 2019 r. 

IV. Opis programu studiów 
 
4. KARTA PRZEDMIOTU 

 
Kod przedmiotu B1-5-935 
Nazwa przedmiotu Organizacja ruchu drogowego 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Organization of traffic road 
Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów budownictwo 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów stacjonarne 

Zakres - 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Inżynierii Komunikacyjnej 

Koordynator przedmiotu dr inż. Małgorzata Linek 

Zatwierdził prof. dr hab. inż. Marek Iwański 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 
Status przedmiotu  Wybieralny 
Język prowadzenia zajęć Polski 
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr V 
Wymagania wstępne - 
Egzamin (TAK/NIE) NIE 
Liczba punktów ECTS 1 

 
Forma 
prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laborato-

rium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 15     
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Sym-
bol 

efektu 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 
Wiedza W01 Zna zasady klasyfikacji technicznej i funkcjonalnej ele-

mentów sieci drogowej. B1_W12 

W02 Zna podstawowe środki organizacji zależnie od celu ich 
zastosowania. 

B1_W08 
B1_W10 
B1_W12 

W03 Zna podstawowe metody uspokojenia ruchu na obsza-
rach miejskich i zamiejskich. 

B1_W10 
B1_W12 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* Treści programowe 

wykład 1. Informacje wstępne o systemach transportowych i strukturze sieci drogowej. 
Układy funkcjonalne dróg i ulic. Strukturalne cechy sieci drogowej. Zasady kształ-
towania układów funkcjonalnych. 

2. Cele i środki organizacji ruchu na drogach zamiejskich. Metody organizacji ruchu. 
Stosowane rozwiązania zależnie od celu. 

3. Wybrane środki organizacji ruchu na obszarach zurbanizowanych. Ograniczenia 
prędkości. Wyznaczanie tras z pierwszeństwem przejazdu. 

4. Zakazy skrętu. Ulice jednokierunkowe. Organizacja ruchu tranzytowego na ob-
szarach zabudowanych. Priorytety dla komunikacji zbiorowej. 

5. Oznakowanie pionowe dróg. Zasady oznakowania. Klasyfikacja znaków piono-
wych. Zasady oznakowania w miejscach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Znaki towarzyszące oznakowaniu skrzyżowań drogowych i ulicznych. 

6. Oznakowanie  poziome dróg i ulic. Klasyfikacja znaków poziomych. Znaki po-
dłużne, strzałki. Znaki poprzeczne i uzupełniające, Zasady oznakowania 
w miejscach zagrożenia Brd. 

7. Środki uspokojenia ruchu, cel, metody inżynierskie, zmniejszanie natężenia ru-
chu, zmniejszanie prędkości. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
Egzamin  

ustny 
Egzamin  
pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X   X 
W02   X   X 
W03   X   X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z pisemnego 

kolokwium zaliczeniowego lub uzyskanie co najmniej oceny 
dostatecznej z odpowiedzi ustnej. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 
L
p. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 

Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 17 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela akade-
mickiego 

0,68 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h 

6.  Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 0,32 ECTS 

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

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

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10.  Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

1  
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6. Wytyczne szczegółowe do rozporządzenia:   
- Załącznik nr 1 – Znaki drogowe pionowe, 
- Załącznik nr 2 – Znaki drogowe poziome, 
- Załącznik nr 3 – Sygnalizacja świetlna. 
- Załącznik nr 4 – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 


