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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Konwencje i przepisy w transporcie (Podstawy prawne transportu), PG_00045218

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

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 inż. Ryszard Pyszko
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Ryszard Pyszko

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

30 4.0 21.0 55

Cel przedmiotu Zapoznanie się z profilem instytucji działających w transporcie krajowym, europejskim i światowym. 
Zapoznanie się z konwencjami, ustawami, i innymi regulacjami prawnymi w transporcie. Zapoznanie się z 
wymaganiami transportu ładunków niebezpiecznych. Zapoznanie się z porozumieniami międzynarodowymi i 
innymi regulacjami prawnymi.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U07] uwzględnia wiedzę z 
zakresu nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych w 
rozwiązywaniu problemów

Student zapoznaje się z 
wymaganiami stawianymi w 
transporcie ładunków 
niebezpiecznych oraz 
odpowiadającym im środkom 
transportu

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[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

Student zapoznaje się z 
systemem formalno-prawnym  w 
branży transportowej, dla UE i 
konwencji transportowych UN

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu I Między narodowych instytucji działających w gospodarce morskiej
Rys historyczny tworzenia się międzynarodowych regulacji prawnych (wolność żeglugi, powstanie LR). 
Agendy ONZ działające w obszarze gospodarki morskiej (IMO, UNCTAD, ILO). Charakterystyka IACS oraz 
cele i zasady działania Towarzystw Klasyfikacyjnych. Wybrane zagadnienia z działalności TK na 
przykładach PRS, DNV, ABS i innych. Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem ISM
II. Charakterystyka europejskich instytucji oraz przepisy mające zastosowanie w gospodarce morskiej
Przepisy i dyrektywy komisji europejskich (dyrektywa MED, porozumienie PSC i inne wybrane zagadnienia)
III. Krajowa administracja morska 
Charakterystyka krajowych instytucji działających w obszarze gospodarki morskiej (Urzędy Morskie, porty). 
Charakterystyka profilu działalności PKN w nawiązaniu do obszaru gospodarki morskiej. Wybrane 
zagadnienia z ochrony środowiska w kontekście działalności produkcyjnej stoczni. Problemy ochrony 
środowiska w kontekście działalności stoczni złomujących

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Ogólna wiedza okrętowa z innych przedmiotów w zakresie konwencji IMO, przepisów Towarzystw 
Klasyfikacyjnych oraz gospodarki morskiej

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Strony internrtowe IMO, ILO, JACS, TK, PKN 
2. Kodeks Morski 
3. Kodeks ISM 
4. Traktat skonsolidowany, Dyrektywy UE, 
5. Konwencje CMR, ładunki niebezpieczne ADR, RID, ICAO, IMDG, 
AND

 

 

Uzupełniająca lista lektur Czasopisma, strony internetowe stoczni i innych instytucjo zajmujących 
się gospodarką morską
Strony internetowe konwencji i ustaw

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czym jest Międzynarodowa Izba Handlowa - ICC
Czym są reguły Incoterms 2010
Czym jest  wersja reguł Combiterms 2011
Co to jest tzw. książka pomarańczowa

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


