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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Przynależność do grupy/bloku przedmiotów
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Status przedmiotu

Obowiązkowy

Język prowadzenia zajęć

Polski

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

Semestr IV

Wymagania wstępne

-

Egzamin (TAK/NIE)

TAK

Liczba punktów ECTS

3

Forma
prowadzenia zajęć
Liczba godzin
w semestrze

wykład

15

ćwiczenia

laboratorium

projekt

15

Inne

EFEKTY UCZENIA SIĘ
Kategoria

Symbol
efektu
W01

Wiedza

W02
W03
U01

Umiejętności

Kompetencje społeczne

U02

K01
K02

Efekty kształcenia
Zna podstawowe środki i cele organizacji i uspokojenia
ruchu na obszarach miejskich i zamiejskich. Umie zaproponować organizację ruchu kołowego, pieszego oraz
komunikacji zbiorowej.
Ma wiedzą na temat wpływu różnych czynników na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Wie jak przeprowadzić analizy zdarzeń drogowych
i ocenić poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Potrafi wskazać i ocenić zagrożenia i zaproponować
metody poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Potrafi przeprowadzić analizę statystyczną oraz zinterpretować wyniki.
Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Potrafi formułować opinie na temat budownictwa drogowego.
Jest odpowiedzialny za uzyskane wyniki.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
B2_W09
B2_W19

B2_W19
B2_W02
B2_W16
B2_W19
B2_U12
B2_U04
B2_U06
B2_U07
B2_U13
B2_K01
B2_K07
B2_K02

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma
zajęć*
wykład

projekt

Treści programowe
1. Cele i środki organizacji ruchu na drogach zamiejskich i w obszarach zurbanizowanych.
2. Rejestracja i statystyka zdarzeń drogowych. Karta zdarzenia drogowego.
3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analizy i oceny bezpieczeństwa ruchu. Wskaźniki
stosowane w ocenach stanu bezpieczeństwa.
4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako element polityki transportowej.
5. Charakterystyki zdarzeń drogowych zależnie od rodzaju elementu układu drogowego. Miejsca koncentracji zdarzeń drogowych.
6. Wpływ wybranych czynników rozwiązania geometrycznego dróg i ulic na bezpieczeństwo ruchu. Wpływ wybranych czynników ruchowych na bezpieczeństwo ruchu
drogowego
7. Środki uspokojenia ruchu stosowane na drogach zamiejskich przechodzących przez
małe miejscowości. Oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach zamiejskich.
8. Organizacja ruchu pieszego na obszarach zamiejskich oraz w dzielnicach śródmiejskich i mieszkaniowych.
9. Organizacja komunikacji zbiorowej w miastach. Ograniczenia dostępności dla środków komunikacji indywidualnej.
10. Cele i środki organizacji ruchu na drogach zamiejskich i w obszarach zurbanizowanych.
1. Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicznym. Rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń sygnalizacyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza danych ruchowych.
2. Analizy statystyczne zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach ulicznych.
Analiza zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach ulicznych na podstawie
szkiców miejsc zdarzeń zamieszczony na Kartach Zdarzeń Drogowych.

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

Metody sprawdzania efektów kształcenia
Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

W01
W02
W03
U01
U02
K01
K02

Kolokwium

Projekt

X
X
X

Inne

Sprawozdanie

X
X
X
X
X
X
X

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA
Forma
zajęć*

Forma zaliczenia

wykład

egzamin

projekt

zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego.
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego projektu.

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
Jednostka

Lp.

Rodzaj aktywności

Obciążenie studenta

1.

Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów

2.

Inne (konsultacje, egzamin)

3.

Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela
akademickiego

36

h

4.

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

1,44

ECTS

5.

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

39

h

6.

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
w ramach samodzielnej pracy

1,56

ECTS

7.

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

34

h

8.

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

1,4

ECTS

9.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

75

h

10.

Punkty ECTS za moduł

W

C

L

15

15

4

2

3

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta

3

P

S

h
h
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6. Wytyczne szczegółowe do rozporządzenia:
- Załącznik nr 1 – Znaki drogowe pionowe,
- Załącznik nr 2 – Znaki drogowe poziome,
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