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Forma zajęć

Informacje ogólne

Liczba godzin kursu

Liczba punktów ECTS

Sposób zaliczenia

2,5

Jednostka prowadząca kierunek:

Kierunek studiów:

Nazwa kursu:

Przynależność do modułu:

Wydział Mechaniczny

Transport

Certyfikacja w transporcie drogowym

Blok zagadnień prawnych i środowiskowych w transporcie

Osoba Odpowiedzialna 

Dydaktycznie
Koordynator KRK

Przewodniczący Rady 

Programowej Kierunku

Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w dziedzinie transportu

Znajomość podstawowych definicji prawa cywilnego, handlowego, finansowego  i prawa pracy

Znajomość podstawowych regulacji prawnych odnośnie dostępu do krajowego i międzynarodowego rynku przewozów osób i rzeczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

Odniesienie do modułowych 

efektów kształcenia (EKM)

MP1A_W12

MP1A_W12

Efekty kształcenia dla kursu (EKP)

definiuje i wymienia podstawowe regulacje prawne odnośnie dostępu do rynku przewozów osób i rzeczy

definiuje i wymienia podstawy bezpieczeństwa ruchu oraz wymagania techniczne stawiane pojazdom w 

transporcie osób i rzeczy

opracowuje umowę przewozu i dokumenty przewozowe

dokształca się w zakresie prawa przewozu osób i rzeczy oraz w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego

wykonuje pracę dodatkową w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego

Cel/-e kursu

Znajomość podstaw prawnych bezpieczeństwa na drogach oraz wymagań technicznych pojazdów

zaliczenie na ocenę

KARTA KURSU

Informacje ogólne o kursie

Jednostka realizująca: Wydział Mechaniczny

Stacjonarne

Konwersatorium

15

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Forma zajęć:
W+Ć Ć

VIII

Polski
Obowiązkowy

X

W L P S K

Podpis Podpis Podpis

Katedra/Zakład:
Osoba odpowiedzialna dydaktycznie:
Profil studiów:
Forma studiów:
Poziom kształcenia:
Semestr:
Kod kursu:
Język wykładowy:
Rodzaj kursu:

Katedra Transportu
Ryszard Lewkowicz
Ogólnoakademicki

MP1A_K06

Umiejętności:

Kompetencje społeczne:

MP1A_U07

MP1A_U09

I-szy stopień
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 

przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów 

drogowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług 

autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie 

drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837)

Cykl kształcenia: rok akademicki przyjęcia studentów na studia

SUMA GODZIN

Literatura uzupełniająca

EKP1-EKP2

15

Powiązanie z efektem 

kształcenia dla kursu 

(symbol EKP)

EKP1, EKP3

EKP1 - EKP5

w Bezpieczeństwo ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy 2 EKP1 - EKP5

Nauczyciel prowadzący kurs 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności

SUMA GODZIN

Obciążenie pracą studenta

63

28

15

0

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

DLA KURSU

w tym liczba ECTS dla zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego

uczestnictwo w zajęciach

przygotowanie do kolokwim 20

przygotowanie prac pisemnych

w

w

Tematyka zajęć (bloku zajęć)

Podstawy prawa prawa cywilnego, handlowego, finansowego i prawa pracy

Dostęp do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego osób i rzeczy 

Treści programowe

EKP4-EKP5
praca pisemna w formie 

opracowania
zaliczenie na podstawie poporawności opracowania: poprawne - zaliczone, niepoprawne - niezaliczone

Oznaczenie efektów kształcenia dla kursu 

(EKP)

Sposoby oceny

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia
Zasady oceny 

kolokwium

w

Liczba godzin

3

6

Forma zajęć

Imię i nazwisko, stopień, 

tytuł naukowy
Anna Zawada-Tomkiewicz, Prof. PK dr hab.inż.

anna.zawada-tomkiewicz@tu.koszalin.pl

943 478 451

zaliczenie na podstawie poporawności opracowania: poprawne - zaliczone, niepoprawne - niezaliczone

Literatura podstawowa

2,5

w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych

prezentacje multimedialne do zajęć, wypisy z dyrektyw UE rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, ustaw i rozporządzeń RP

Zawada-Tomkiewicz A., Wierucka I. Podstawy przedsiębiorczości dla inżynierów. Tom 1. Prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uczelniane 

Politechniki Koszalińskiej 2015

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. (poz. 1414) 

Tel. kontaktowy:

Adres e-mail:

Forma aktywności

0,8

Podpis Podpis

Koordynator KRKOsoba Odpowiedzialna Dydaktycznie

Autor Treści Kursu

Podpis

Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy 4 EKP1 - EKP5

EKP3
praca pisemna w formie 

opracowania

Narzędzia dydaktyczne

prezentacje multimedialne do zajęć, wypisy z dyrektyw UE rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, ustaw i rozporządzeń RP

ocena poprawnych odpowiedzi:90%-100% - bdb, 80%-90% - db+, 70%-80% - db, 60%-70% - dst+, 50%-60% - 

dst, 0% - 50% - ndst 


