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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Traffic engineering in urban areas

Kod przedmiotu

WIŚ MKS-GP II oIIS C12 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

Inżynieria ruchu w obszarach miejskich

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie inżynierii ruchu drogowego
w powiązaniu z wykorzystaniem tej wiedzy w analizach funkcjonowania infrastruktury obsługującej różne
formy zagospodarowania przestrzennego
Cel 2 Cel przedmiotu 2 Nabycie umiejętności prowadzenia analiz z zakresu oceny sprawności funkcjonowania różnych elementów infrastruktury drogowej
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Cel przedmiotu 3 Kształtowanie świadomości roli sprawnej obsługi transportowej w miastach z uwagi na
bezpieczeństwo i oddziaływanie na środowisko

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1 Wiedza i umiejętności z zakresu podstaw projektowania infrastruktury transportowej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 Student zna podstawowe charakterystyki ruchu drogowego wraz z zasadami
ich pomiarów i analiz. ma wiedzę w zakresie metod oceny przepustowości i warunków ruchu podstawowych
elementów sieci ulic
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 Student zna nowoczesne środki organizacji ruchem oraz zna uwarunkowania
bezpieczeństwa funkcjonowania sieci ulic wraz z metodami ocen tego bezpieczeństwa
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 Student potrafi ocenić sprawność podstawowych elementów sieci ulic,
potrafi formułować założenia do projektów organizacji ruchu. potrafi identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu wynikające z rozwiązań infrastruktury drogowej
EK4 Kompetencje społeczne Efekt kształcenia 4 Student ma świadomość społecznych i środowiskowych aspektów sprawności funkcjonowania sieci ulicznej
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Treści programowe 1 parametry i charakterystyki ruchu pojazdów, pieszych
i rowerzystów. Charakterystyki parkowania. metody badań i analiz ruchu
drogowego

3

W2

Treści programowe 2 pojęcia przepustowości i warunków ruchu, uproszczone
metody analiz z odniesieniem do ocen przepustowości odcinków ulic, skrzyżowań,
urządzeń dla pieszych i rowerzystów. Sprawność obsługi parkingów

4

W3

Treści programowe 3 Metody i środki organizacji ruchu, szczególne przypadki
zastosowań w miastach

2

W4

Treści programowe 4 Sygnalizacja świetlna i inteligentne systemy transportowe
w zarządzaniu ruchem miejskim

3

W5

Treści programowe 5 Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu i jego
analiz. Oceny wpływu infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu

3

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Strona 2/6

Liczba
godzin
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Treści programowe 1 Obliczenia przepustowości i szacowanie miar warunków ruchu
na podstawie zadanych charakterystyk skrzyżowania

6

C2

Treści programowe 2 Obliczenia przepustowości i warunków ruchu urządzeń dla
ruchu pieszego (chodniki, pochylnie, schody)

2

C3

Treści programowe 3 Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na podstawie
danych z inspekcji dróg i propozycje poprawy z wykorzystaniem grupy środków
organizacji ruchu

7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Narzędzie 1 Wykłady
N2 Narzędzie 2 Ćwiczenia warsztatowe
N3 Narzędzie 3 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

28

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena 1 Aktywność w ćwiczeniach warsztatowych
Ocena podsumowująca
P1 Ocena 1 Kolokwium zaliczeniowe
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Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena 1 uzyskanie pozytywnego wyniku z ćwiczeń warsztatowych oraz pozytywnego wyniku kolokwium zaliczeniowego
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ocena 1 Ocena przygotowania do ćwiczeń warsztatowych
B2 Ocena 2 Kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe charakterystyki ruchu i ich znaczenie w analizach
sprawności funkcjonowania sieci ulic. W podstawowym zakresie zna metody
analiz przepustowości i warunków ruchu. Wynik kolokwium zaliczeniowego - co
najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej 75% z maksymalnej liczby
punktów.

Na ocenę 5.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej 85% z maksymalnej liczby
punktów.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe środki organizacji i zarządzania ruchem. Student potrafi
zestawić podstawowe determinanty bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z ich
krótką charakterystyką. Zna miary opisu stanu bezpieczeństwa ruchu i sposoby
ich praktycznego wykorzystania. Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej
60% z maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 75% z maksymalnej liczby
punktów.

Na ocenę 5.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 85% z maksymalnej liczby
punktów.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi sformułować założenia i przedstawić schemat praktycznych analiz
przepustowości i warunków ruchu na podstawowych elementach sieci ulic. Potrafi
na dowolnym przykładzie wykazać rolę organizacji ruchu i stosowanie środków tej
organizacji. Potrafi wskazać na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wynikające
z błędów rozwiązań infrastruktury ulic. Student poprawnie wykonał ćwiczenia
z zakresu analiz przepustowości i analiz bezpieczeństwa ruchu. Wynik kolokwium
zaliczeniowego - co najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4.0

Student dobrze wykonał ćwiczenia z zakresu analiz przepustowości i analiz
bezpieczeństwa ruchu. Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej 75% z
maksymalnej liczby punktów.

Strona 4/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Student dobrze wykonał ćwiczenia z zakresu analiz przepustowości i analiz
bezpieczeństwa ruchu. Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej 85% z
maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student ma dostateczną świadomość skutków ograniczeń sprawności
funkcjonowania elementów sieci ulic i sposobów rozwiązywania problemów
wynikających z takich ograniczeń. Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej
60% z maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej 75% z maksymalnej liczby
punktów.

Na ocenę 5.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego - co najmniej 85% z maksymalnej liczby
punktów.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W03

Cel 1 Cel 2

W1 W2

N1

P1

EK2

K_W03 K_W07

Cel 1 Cel 2

W3 W4 W5

N1 N2

F1 P1

EK3

K_U13

Cel 2 Cel 3

W2 W3 W4 W5
C1 C2 C3

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K_K02

Cel 3

W2 W4 W5 C1
C2 C3

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Gaca S., Tracz M., Suchorzewski W. — Inżynieria ruchu drogowego. teoria i praktyka, Warszawa, 2008,
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Literatura uzupełniająca
[1 ] Chodur J., Tracz M., Gaca S. i inni — Metoda obliczania przepustowości skrzyzowań bez sygnalizacji
świetlnej. Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowań z sygnalizacją świetlną., Warszawa, 2004, GDDKiA
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. , prof. PK Stanisław Gaca (kontakt: sgaca@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (kontakt: sgaca@pk.edu.pl)
2 dr inż. Mariusz Kieć (kontakt: mkiec@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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