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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Podstawy ruchu drogowego

Kod zajęć BN-1-5,2psbp,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 10.0 15.0 2.0

Suma 10.0 15.0 2.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć dr Ryszard Lelito



Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Brak

Założenia i cele zajęć

Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą zagrożeń występujących w
komunikacji

powszechnej i transporcie

Student powinien posiadać wiedzę na temat mechanizmów i metod
służących eliminacji

zagrożeń występujących w komunikacji powszechnej i transporcie

Student powinien znać procedury administracyjne związane z bezpiecznym
transportem

osób i towarów

Prowadzący zajęcia dr Zbigniew Małodobry

Egzaminator/ Zaliczający dr Zbigniew Małodobry

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w
tym:

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 10 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z
jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
55.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się



Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Zna stan bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie w Polsce i na świecie, zna główne zagrożenia
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony
środowiska w kontekście bezpieczeństwa w komunikacji
powszechnej i transporcie.

K_W07,
K_W10,
K_W11,
K_W12

P6S_WG,
P6S_WK_01,
P6S_WK_02

odpowiedź, (W),
udział w dyskusji,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Potrafi korzystać z regulacji prawnych dotyczących
bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie, umie określić zasady i podstawy
odpowiedzialności za spowodowanie zdarzeń lub stanu
niebezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie

K_U06 P6S_UW_01

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Jest gotowy do podjęcia i wykonywania zadań
wspólnych z podmiotami działającymi na rzecz
bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i
transporcie

K_K05 P6S_KO_01

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K), obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne, sesje rozwiązywania problemu

Treści programowe
Wykłady

Ogólna charakterystyka stanu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie w Polsce i na świecie, dane

statystyczne, charakterystyka głównych zagrożeń



Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.

Zarys problematyki odpowiedzialności za spowodowanie zdarzeń lub stanu niebezpieczeństwa w komunikacji

powszechnej i transporcie.

Charakterystyka podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie oraz

omówienie działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie .

Problematyka organizowania transportu i transport towarów niebezpiecznych oraz wykorzystania dróg w sposób

szczególny .

Zagadnienia ochrony środowiska w kontekście bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie zagadnienia wstępne. Analiza podstawowych aktów

prawnych.

Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie argumentacja, analiza

orzecznictwa. Problematyka odpowiedzialności za spowodowanie zdarzeń lub stanu niebezpieczeństwa w

komunikacji powszechnej i transporcie - kazusy, ćwiczenia .

Organizowanie transportu i transportu towarów niebezpiecznych oraz przykłady wykorzystania dróg w sposób

szczególny- kazusy, ćwiczenia .

Organizowania komunikacji powszechnej i transportu oraz stosowanie procedur administracyjnych związanych z

bezpiecznym transportem osób i towarów- ćwiczenia

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5,0

Wyczerpujące odpowiedzi na 3 zadane pytania

Na ocenę 4,5

Wystarczające choć niekompletne odpowiedzi. Dwie odpowiedzi
powinny być kompletne.

Na ocenę 4,0

wiedza podstawowa, wymagająca uzupełnienia. Przynajmniej
jedna odpowiedź jest kompletna

Na ocenę 3,5

wiedza elementarna w każdym zadanym obszarze

Na ocenę 3,0

wiedza zawierająca znaczące braki, ale zaświadczająca o
elementarnej wiedzy

odpowiadającego. Student nie wykazuje wiedzy w jednym
obszarze, ale posiada



przynajmniej rozbudowaną wiedzę przy dwóch pozostałych
zagadnieniach

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

1. obecność na wykładach i ćwiczeniach

2. aktywność w czasie dyskusji na
zaproponowane tematy

3. spełnienie wszystkich dodatkowych
wymagań, które określi koordynator przedmiotu

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 A.Barczak-Oplustil, G.Bogdan, Z.Wikalski, M.Dbrowska-Kardas, P.Kardas, J.Majewski, J.Raglewski, Kodeks
karny - cz szczególna. Komentarz., Kraków, 2008, Zakamycze

2 Rajchel K., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach administracji publicznej, Rzeszów, 2006, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

3 Madej B., Podręcznik kierowcy zawodowego w przewozach osób, Warszawa, 2009, Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości

4 Mozgawa M., Budyn-Kulik M.Kulik M., Kozowska-Kalisz P. Kodeks wykroczeń komentarz, Warszawa, 2009,
Wolters Kluwer Polska

5 W. Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa, 2011, ABC

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchar R., Towary niebezpieczne w transporcie drogowym, Błonie, 2005,
Wydawnictwo Buch-Car

2 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie lotniczym : praca zbiorowa pod red. Wiesława Pamuły
(red.) , Gliwice, 2006 [Wydawnictwo Politechniki Śląskiej]

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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