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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Konwencje i przepisy w transporcie (Podstawy prawne transportu), PG_00056200

Kierunek studiów Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

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

Konwencje i przepisy w transporcie (Podstawy prawne transportu), W, TiL, sem.06, letni 22/23 
PG_00056200 - Moodle ID: 29279
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29279

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 16.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest: zapoznanie się z podstawami prawnymi działalności transportowej, w tym, 
regulacjami obowiązującymi w transporcie krajowym, europejskim i światowym.
Regulacje prawne w transporcie mają charakter obligatoryjny, umowny (wynikający z ustaleń stron) lub 
oparty na tzw. dobrej praktyce kupieckiej - zwyczajowy. 
Należy pamiętać o tym, że również występują ograniczenia w postaci zakazów, nakazów pod rygorem 
konsekwencji karnych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

Studenci zapoznają się z 
zasadami (wymaganiami) 
prowadzenia działalności 
transportowej, wymaganiami  
zachowania szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] uwzględnia wiedzę z 
zakresu nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych w 
rozwiązywaniu problemów

Studenci zapoznani są z 
aktualnym stanem prawnym w 
dziedzinie transportu krajowego, 
UE, jak i światowego.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu 1.Transport - rys historyczny 2.Wiadomości ogólne 3.Konwencje i przepisy w transporcie (Podstawy prawne 
transportu) 4.Zasada wolności mórz 5.Sytuacja prawna mórz 6.IMO, ILO, kodeksy ISM i ISPS 7.ISAP 
Internetowy System Aktów Prawnych 8.Słownik pojęć transportowych 9.Instytucje i organizacje działające w 
światowym systemie transportowym 10.The International Transport Workers' Federation 11.Polityka 
transportowa Unii Europejskiej 12.Transport wodny 13.Konwencje w transporcie towarów niebezpiecznych 
14.Dokumentacja eksportowa 15.Świadectwo pochodzenia towaru 16.Kody kreskowe

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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

Co to jest tzw. książka pomarańczowa

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


