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Systemy transportowe 

1.1.S – Inżynieria ruchu 

Katedra odpowiedzialna: Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej 

Kierunkowe: 

1. Elementy i miary oceny systemu transportu 

2. Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad 
projektowania dróg 

3. Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego 

4. Typy i elementy skrzyżowań drogowych 

5. Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego 

6. Rodzaje torów stacyjnych 

7. Kształtowanie układów torowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

8. Podział klasyfikacyjny środków transportu dalekiego i bliskiego z 
uwzględnieniem charakterystyki technicznej 

9. Struktura systemu zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji ładunków 

10. Zakres studium wykonalności inwestycji transportowych 

Specjalnościowe: 

1. Cele, założenia i narzędzia polityki transportowej 

2. Elementy procesu transportowego osób i ładunków 

3. Proces deregulacji usług transportowych 

4. Dotychczasowe rezultaty procesów restrukturyzacji i reorganizacji w 
transporcie kolejowym w Polsce 

5. Systemy i urządzenia sterowania ruchem drogowym i kolejowym 

6. Metody pomiaru natężenia i prędkości ruchu 

7. Kompleksowe badania ruchu i podróży 

8. Cele strategii zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw oraz obszary 
podejmowania decyzji 

9. Narzędzia i metody modelowania ruchu i podróży 

10. Systemy automatyczne stosowane w transporcie miejskim 

Profilowe: 

1. Zasady organizacji i sterowania ruchem lotniczym 

2. Zasady organizacji i sterowania ruchem drogowym 

3. Zasady organizacji i sterowania ruchem kolejowym 

4. Zasady organizacji i sterowania ruchem w transporcie wodnym 

5. Cele i wymagania stosowania oznakowania pionowego. Przykłady błędów 
popełnianych podczas projektowania oznakowania pionowego. 
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6. Parametry sygnalizacji świetlnej optymalizowane z wykorzystaniem systemów 
sterowania ruchem. 

7. Główne założenia systemu zarządzania ruchem podczas wystąpienia 
zdarzenia drogowego. 

8. Wpływ metody prowadzenia ruchu na przepustowość (wykresy ruchu) 

9. Zasady sygnalizacji na polskiej sieci kolejowej 

10. Zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlakach z samoczynną blokadą 
liniową 
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Systemy transportowe 

1.2.S Logistyka i zarządzanie transportem 

Kierunkowe: 

1. Elementy i miary oceny systemu transportu 

2. Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad 
projektowania dróg 

3. Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego 

4. Typy i elementy skrzyżowań drogowych  

5. Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego 

6. Rodzaje torów stacyjnych  

7. Kształtowanie układów torowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

8. Podział klasyfikacyjny środków transportu dalekiego i bliskiego z 
uwzględnieniem charakterystyki technicznej 

9. Struktura systemu zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji ładunków 

10. Zakres studium wykonalności inwestycji transportowych 

Specjalnościowe: 

1. Cele, założenia i narzędzia polityki transportowej 

2. Elementy procesu transportowego osób i ładunków 

3. Proces deregulacji usług transportowych 

4. Dotychczasowe rezultaty procesów restrukturyzacji i reorganizacji w 
transporcie kolejowym w Polsce 

5. Systemy i urządzenia sterowania ruchem drogowym i kolejowym 

6. Metody pomiaru natężenia i prędkości ruchu 

7. Kompleksowe badania ruchu i podróży 

8. Cele strategii zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw oraz obszary 
podejmowania decyzji 

9. Narzędzia i metody modelowania ruchu i podróży 

10. Systemy automatyczne stosowane w transporcie miejskim 

Profilowe: 

1. Spedycja - definicje, czynności i funkcje spedytora 

2. Przewozy specjalne - definicja, pozwolenia, zasady pilotowania 

3. Definicja, wymagania i cele stawiane centrom logistycznym 

4. Podstawowe etapy planowania centrum logistycznego 

5. Algorytm projektowania sieci dostaw 

6. Program magazynowania - cel i struktura 

7. Obliczanie cykli transportowych i operacyjnych 

8. Metody, narzędzia, miary oceny funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego  
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9. Zasady organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 

10. Rola i zasady funkcjonowania transportu zbiorowego w miastach w zależności 
od różnych poziomów popytu i podaży 
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Infrastruktura transportu 

1.3.S Utrzymanie infrastruktury drogowej i lotniskowej 

Kierunkowe: 

1. Elementy i miary oceny systemu transportu 

2. Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad 
projektowania dróg 

3. Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego 

4. Typy i elementy skrzyżowań drogowych 

5. Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego 

6. Rodzaje torów stacyjnych 

7. Kształtowanie układów torowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

8. Podział klasyfikacyjny środków transportu dalekiego i bliskiego z 
uwzględnieniem charakterystyki technicznej 

9. Struktura systemu zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji ładunków 

10. Zakres studium wykonalności inwestycji transportowych 

Specjalnościowe: 

1. Drogi wodne – definicja, klasyfikacje, element I ich parametr 

2. Metody użeglownienia rzek 

3. Porty – klasyfikacje, element infrastruktury portowej i warunki funkcjonowania 

4. Podstawowe kryteria eksploatacji toru bezstykowego 

5. Kryteria określania parametrów krzywych przejściowych w torach kolejowych 

6. Sposoby ochraniania przebiegów pociągowych 

7. Rysunek rozjazdu zwyczajnego prawostronnego z jazdą na kierunek 
zasadniczy (oznaczyć elementy konstrukcyjne rozjazdu) 

8. Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych 

9. Materiały niezwiązane i związane do budowy nawierzchni drogowych 

10. Asfalt i mieszanki mineralno-asfaltowe do budowy nawierzchni drogowych 

Profilowe: 

1. Diagnostyka nawierzchni drogowych. 

2. Recykling na gorąco nawierzchni drogowych. 

3. Recykling na zimno nawierzchni drogowych. 

4. Technologie napraw powierzchniowych nawierzchni asfaltowych 

5. Systemy utrzymania zimowego nawierzchni lotniskowych 

6. Metody napraw nawierzchni lotniskowych 

7. Charakterystyka obciążenia ruchem nawierzchni lotniskowych. 

8. Budowa nasypów drogowych 

9. Zasady wykonania i odbioru podbudów nawierzchni drogowych. 
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10. Warstwy asfaltowe nawierzchni. Materiały i zasady wykonania. 
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Infrastruktura transportu 

1.4.S Utrzymanie infrastruktury kolejowej 

Kierunkowe: 

1. Elementy i miary oceny systemu transportu 

2. Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad 
projektowania dróg 

3. Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego 

4. Typy i elementy skrzyżowań drogowych 

5. Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego 

6. Rodzaje torów stacyjnych 

7. Kształtowanie układów torowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

8. Podział klasyfikacyjny środków transportu dalekiego i bliskiego z 
uwzględnieniem charakterystyki technicznej 

9. Struktura systemu zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji ładunków 

10. Zakres studium wykonalności inwestycji transportowych 

Specjalnościowe: 

1. Drogi wodne – definicja, klasyfikacje, element I ich parametr 

2. Metody użeglownienia rzek 

3. Porty – klasyfikacje, element infrastruktury portowej i warunki funkcjonowania 

4. Podstawowe charakterystyki toru bezstykowego 

5. Kryteria określania parametrów krzywych przejściowych w torach kolejowych 

6. Sposoby ochraniania przebiegów pociągowych 

7. Rysunek rozjazdu zwyczajnego prawostronnego z jazdą na kierunek 
zasadniczy (oznaczyć elementy konstrukcyjne rozjazdu) 

8. Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych 

9. Materiały niezwiązane i związane do budowy nawierzchni drogowych 

10. Asfalt i mieszanki mineralno-asfaltowe do budowy nawierzchni drogowych 

Profilowe: 

1. Technologia podbijania toru kolejowego 

2. Technologia oczyszczania podsypki tłuczniowej 

3. Reprofilacja szyn kolejowych 

4. Zasady kształtowania i projektowania linii tramwajowych 

5. Rodzaje skrajni  budowli 

6. Diagnostyka i utrzymanie toru bezstykowego 

7. Diagnostyka rozjazdów kolejowych 

8. Technologie budowy przejazdów kolejowo-drogowych 

9. Diagnostyka szyn kolejowych. Podstawowe wady i uszkodzenia szyn  
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10. Technologia potokowej wymiany nawierzchni kolejowej 
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I. Infrastruktura transportu 

1.5.S Utrzymanie infrastruktury wodnej 

Kierunkowe: 

1. Elementy i miary oceny systemu transportu 

2. Warunki ruchu pojazdu na drodze i ich wpływ na kształtowanie zasad 
projektowania dróg 

3. Cele, metody i środki organizacji ruchu drogowego 

4. Typy i elementy skrzyżowań drogowych 

5. Podział i zadania posterunków ruchu kolejowego 

6. Rodzaje torów stacyjnych 

7. Kształtowanie układów torowych w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

8. Podział klasyfikacyjny środków transportu dalekiego i bliskiego z 
uwzględnieniem charakterystyki technicznej 

9. Struktura systemu zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji ładunków 

10. Zakres studium wykonalności inwestycji transportowych 

Specjalnościowe: 

1. Drogi wodne – definicja, klasyfikacje, element I ich parametr 

2. Metody użeglownienia rzek 

3. Porty – klasyfikacje, element infrastruktury portowej i warunki funkcjonowania 

4. Podstawowe charakterystyki toru bezstykowego 

5. Kryteria określania parametrów krzywych przejściowych w torach kolejowych 

6. Sposoby ochraniania przebiegów pociągowych 

7. Rysunek rozjazdu zwyczajnego prawostronnego z jazdą na kierunek 
zasadniczy (oznaczyć elementy konstrukcyjne rozjazdu) 

8. Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych 

9. Materiały niezwiązane i związane do budowy nawierzchni drogowych 

10. Asfalt i mieszanki mineralno-asfaltowe do budowy nawierzchni drogowych 

Profilowe: 

1. Typy współczesnych statków i ich charakterystyki 

2. Oznakowanie nawigacyjne 

3. Systemy sterowania ruchem statków 

4. Bezpieczeństwo żeglugi 

5. Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych 

6. Obsługa I użytkowanie infrastruktury portowej 

7. Roboty utrzymaniowe szlaku żeglownego 

8. Niezawodność obiektów technicznych portów 

9. Sposoby regulacji rzek 
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10. Profilaktyka przeciwpowodziowa 


