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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Projektowanie i wymiarowanie systemów logistycznych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

WIL TRA oIIS D7 22/23

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

15

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z założeniami technicznymi oraz procedurą projektowania systemów logistycznych.
Cel 2 Zapoznanie z metodami wspomagania decyzji w projektowaniu systemów logistycznych, w tym podsystemu
transportu wewnętrznego.

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 komputerowe w logistyce

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student(ka) zna zasady projektowania systemów logistycznych.
EK2 Wiedza Student(ka) zna metody projektowania i wymiarowania systemów logistycznych.
EK3 Umiejętności Student(ka) potrafi zaprojektować podsystem transportu wewnętrznego.
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
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Omówienie zasad projektowania i kształtowania terminali intermodalnych.
Wydanie projektu i omówienie warunków realizacji projektu.

2

P2

Analiza danych wejściowych do terminala przeładunkowego.

2

P3

Obliczenia parametrów i wielkości terminala przeładunkowego w oparciu
o założenia i dane wejściowe. Interpretacja wyników i wybór odpowiedniej
technologii.

9

P4

Prezentacja wyników projektu.

2

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Założenia metodologiczne projektowania systemów logistycznych. Elementy
i składowe systemów. Procedura projektowania wybranych podsystemów. Normy
i wymagania prawne związane z projektowaniem systemów logistycznych.

2

W2

Projektowanie węzłowej infrastruktury logistycznej z wykorzystaniem teorii
systemów kolejkowych.

2

W3

Transport intermodalny - pojęcie, charakterystyka. Znaczenie i rola terminali
transportu intermodalnego. Przegląd wybranych technologii przeładunków.
Uczestnicy procesu logistycznego w przewozach intermodalnych.

2

W4

Zasady projektowania i kształtowania terminali intermodalnych.

4
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W5

Projektowanie i wymiarowanie transportu wewnętrznego. Organizacja
i zarządzanie przepływem ładunków wewnątrz zakładu.

Liczba
godzin
5

Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z teorią systemów kolejkowych.

4

C2

Rozwiązywanie zadań praktycznych związanych projektowanie transportu
wewnętrznego.

11

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Zadania tablicowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

45

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

15

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt indywidualny
F3 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Pozytywna ocena ze wszystkich 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

EK1

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

p1 p2 p3 p4 w1
w2 w3

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

EK2

Cel 2

p1 p2 p3 p4 w2
w3 w4 w5 c1 c2

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK3

Cel 1 Cel 2

p1 p2 p3 p4 w1
w2 w3 w4 w5

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 1 Cel 2

p1 p2 p3 p4

N2 N3

F2 F3 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Skowronek, Sariusz-Wolski — Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa, 0, PWE
[2 ] Korzeń Z. — Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Poznań, 1998, ILIM
[3 ] Fijałkowki J. — Transport wewnętrzny w systemach logistycznych Wybrane zagadnienia, Warszawa, 2000,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
[4 ] Jacyna M., Pyza D., Jachimowski R., — Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych, Warszawa, 2017, PWN
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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 dr inż. Dariusz Grzesica (kontakt: dgrzesica@pk.edu.pl)
4 mgr inż. Aleksandra Stróżek (kontakt: aleksandra.strozek@pk.edu.pl)
5 mgr inż. Konrad Chwastek (kontakt: konrad.chwastek@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)
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
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