
Data wydruku: 22.05.2023 17:41 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie firmą transportową, PG_00045260

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Technologii Obiektów Pływających -> 
Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Anna Dembicka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Anna Dembicka

mgr inż. Paweł Szalewski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Zarządzanie firmą transportową (O:10210), C, TiL, STW, sem. 06, letni 22/23 - Moodle ID: 28382
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28382
Zarządzanie firmą transportową, (O:10210), W, TiL, sem. 06, letni 22/23 - Moodle ID: 29108
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29108

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 40.0 90

Cel przedmiotu Zrozumienie zasad zarządzania firmą transportową.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W06] ma uporządkowaną 
wiedzę o inżynierskich metodach i 
narzędziach projektowych 
umożliwiających wykonywanie 
projektów z zakresu budowy i 
eksploatacji środków i systemów 
transportowych

Posiada wiedzę na temat 
stosowania odpowiednich metod 
realizacji projektów w obszarze 
zarządzania systemami 
transportowymi.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U06] potrafi, zgodnie ze 
sformułowaną specyfikacją, 
używając właściwych metod i 
narzędzi, wykonać proste zadanie 
inżynierskie z zakresu 
projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji środków i systemów 
transportowych

Potrafi ocenić przydatność 
typowych metod i narzędzi oraz 
wybrać i zastosować właściwą 
metodę i narzędzia w 
wykonywaniu prostego zadania 
inżynierskiego z zakresu 
projektowania systemów 
transportowych.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W07] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych. 
Zna zasady tworzenia form 
indywidualnej przedsiębiorczości i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz ma wiedzę z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz 
z zakresu prawa autorskiego

Posługuje się podstawowymi 
pojęciami z zakresu zarządzania. 
Analizuje bieżące zagadnienia z 
życia organizacji. Rozróżnia 
procesy planowania, 
organizowania, motywowanie, 
kontrolowania, zasobów, kapitału, 
etyki, innowacji, komunikowania 
się.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wykład: §Współczesne zarządzanie (megatrendy: VUCA, Czwarta Rewolucja Przemysłowa, kultura 
doskonałości) §Planowanie/Organizowanie/Kontrola/Motywowanie §TSL §Strategia/Wizja/Misja/Cele 
§Jakość  §Transport morski §Transport wodny śródlądowy §Transport samochodowy §Transport kolejowy 
§Transport lotniczy §Transport miejski §Zarządzanie transportem (przedsiębiorstwem transportowym) 
§Zarządzanie zapasami §Zarządzanie magazynem §Innowacje §Wymagania prawne § Rola sprawnego 
przepływu informacji/danych

 

Ćwiczenia: Firma/Strategia/Wizja/Misja/Cele/ SPPP/Schemat organizacyjny.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie wykładu 60.0% 50.0%
Zaliczenie ćwiczeń 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Współczesna polityka transportowa, pod red. W. Rydzkowski, PWE, 
Warszawa 2017. 

 

Rynek usług transportowych w Polsce, red. nauk. D. Rucińska, PWE, 
Warszawa 2015. 

J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019. 

M. Banach, Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast, PWN 
Warszawa 2018.

P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, 
Warszawa 2017

A, Kaliszewski, J. Dąbrowski, H. Klimek, Konkurencyjność portów 
morskich, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2021. 

Pozycja 1:

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami,  PWN, Warszawa 
2004. 

 

 

Uzupełniająca lista lektur https://www.portgdansk.pl

 

https://dctgdansk.pl

https://port.gdynia.pl/pl/

https/trans.info

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

punkty transportowo-logistyczne (porty, terminale intermodalne, centra dystrybucji, centra logistyczne), 
transport intermodalny, zarządzanie strategiczne w TSL, zielona logistyka, konkurencyjność portów

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


