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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Regulacje prawne TSL, PG_00056225

Kierunek studiów Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Janusz Kozak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

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 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu zapoznanie z prawnymi uwarunkowaniami działalności transportowej

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 używa poprawnie
terminów prawnych związanych z
transportem, korzysta ze źródeł
prawa transportowego

[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 ma wiedzę w zakresie
zawartości umow transportowych,
prawa i obowiązki stron umowy

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1) Pojęcie i źródła prawa transportowego. Rodzaje przewozów; 2)Zasady podejmowania i wykonywania
usług transportowych (koncesje , regulowana działalność gospodarcza) 3) Transport drogowy (warunki
administracyjne, organy administracji) 4) Transport kolejowy (warunki administracyjne, organy administracji,
ochrona praw podróżnych) 5) Transport lotniczy (warunki administracyjne, certyfikacja, organy administracji,
ochrona praw pasażerów) 6) Transport morski 7) Ogólna charakterystyka umowy przewozu 8) Przewóz
przesyłek towarowych (pojęcie i rodzaje przesyłek, strony umowy, prawa i obowiązki stron) 9) Dokumenty
związane z przewozem (list przewozowy, konosament); 10) Odpowiedzialność cywilna i karna w transporcie

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test końcowy 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur W. Górski, Prawo transportowe, Zielona Góra 1998 W. Górski, Prawo
transportu lądowego, Warszawa 2005. S. Marszałek, Prawo
przewozowe i spedycyjne, Katowice 2007
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Uzupełniająca lista lektur J. Młynarczyk, Prawo morskie, Gdańsk 2002.

 

M. Żylicz, Prawo lotnicze, Warszawa 2002.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


