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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Logistyka miejska

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

WIL TRA oIIS D9 22/23

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z problematyką transportu ładunków na obszarach miejskich oraz jego wpływ na użytkowników
i otoczenie zewnętrzne.
Cel 2 Zapoznanie z aktualnymi rozwiązaniami i metodami w zakresie planowania i zarządzania towarowym transportem ładunków w miastach.
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Logistyka i łańcuchy dostaw
2 Metody optymalizacyjne w logistyce
3 Metody komputerowe w logistyce

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student(ka) zna problematykę przewozów w miastach.
EK2 Wiedza Student(ka) zna metody i narzędzia logistyki miejskiej służące do poprawy efektywności funkcjonowania przewozów towarowych w miastach.
EK3 Umiejętności Student(ka) potrafi dobrać adekwatne rozwiązania z zakresy logistyki miejskiej.
EK4 Kompetencje społeczne Student(ka) potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem, będąc odpowiedzialnym za rzetelność wyników swoich prac i ich interpretację.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Powstawanie i rozwój miast. Przesłanki zastosowania koncepcji logistycznych do
rozwiązywania problemów miast. Zdefiniowanie logistyki miejskiej. Cele i zadania
logistyki miejskiej. Użytkownicy systemów logistyki miejskiej.

4

W2

Charakterystyka miejskiej dystrybucji towarów. Wpływ przewozu towarów
w miastach na system logistyczny miasta. Zagadnienie wyznaczania tras pojazdów
jako element zarządzania.

2

W3

Modele, strategie i narzędzia logistyki miejskiej. Miejskie centra dystrybucji
- charakterystyka i założenia.

4

W4

Przegląd dobrych praktyk związanych logistyką miejską. Przegląd zalecanych
rozwiązań w ramach logistyki miejskiej i ich efektywność.

2

W5

Logistyka ostatniego kilometra. Wpływ rozwoju e-commerce na logistykę miejską.

3

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Sformułowanie zagadnienia planowania sieci dystrybucji ładunków w obszarach
miejskich. Definiowanie zmiennych i parametrów systemu.
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Laboratoria komputerowe
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K2

Budowa modelu decyzyjnego przydziału obszarów obsługi klientów oraz lokalizacji
miejskich terminali logistycznych z wykorzystaniem komputerowych pakietów
optymalizacji.

4

K2

Planowanie tras dla pojazdów dostawczych w zbudowanym miejskim systemie
dystrybucji towarów. Budowa i rozwiązywanie modeli marszrutyzacji pojazdów
z homogeniczną flotą pojazdów i ograniczeniami pojemnościowymi.

4

K3

Budowa i rozwiązywanie modeli marszrutyzacji pojazdów z uwzględnieniem okien
czasowych klientów.

3

K4

Badanie wpływu zmian parametrów modeli planowania tras na otrzymane
rozwiązanie.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Pozytywna ocena obu form zajęć.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium zaliczeniowego w formie
pisemnej i średniej ważonej ocen formujących.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium zaliczeniowego w formie
pisemnej i średniej ważonej ocen formujących.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium zaliczeniowego w formie
pisemnej i średniej ważonej ocen formujących
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium zaliczeniowego w formie
pisemnej i średniej ważonej ocen formujących

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2

N1

F1 P1

EK2

Cel 2

w3 w4 w5 k2 k2
k3 k4

N1 N2

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia
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Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK3

Cel 2

k1 k2 k2 k3 k4

N2

F2 P1

EK4

Cel 1 Cel 2

k1 k2 k2 k3 k4

N2

F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Tundys B. — Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Warszawa, 2013, Diffin
[2 ] Kubek D. — Charakterystyka wielokryterialnego problemu wyznaczania tras pojazdów z elastycznymi oknami
czasowymi, , 2018, Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
[3 ] Eiichi Taniguchi — Innovations in City Logistics, , 2008,

Literatura uzupełniająca
[1 ] Kubek D., Więcek P. — An integrated multi-layer decision-making framework in the Physical Internet
concept for the City Logistics, , 2019, Transportation Research Procedia

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Daniel Kubek (kontakt: dkubek@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Daniel Kubek (kontakt: dkubek@pk.edu.pl)
2 dr inż. Paweł Więcek (kontakt: pwiecek@pk.edu.pl)
3 mgr inż. Aleksadra Stróżek (kontakt: aleksandra.strozek@pk.edu.pl)
4 mgr inż. Konrad Chwastek (kontakt: konrad.chwastek@pk.edu.pl)
5 mgr inż. Jan Aleksandrowicz (kontakt: jaleksandrowicz@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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

Strona 6/6

