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Obligatoryjny
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Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Projekty indywidualne,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Podstawy zarządzania.

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania organizacjami.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Ocena końcowa z wykładu będzie wystawiana na podstawie wyniku testu oraz aktywności na
zajęciach.
Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń jest ustalana na podstawie prezentacji multimedialnej ze
zrealizowanego projektu indywidualnego (określonego programem ćwiczeń). Prezentacja będzie
oceniana z punktu widzenia 3 kryteriów: poziomu merytorycznego (waga 0,5), pracochłonności (waga
0,3) oraz sposobu prezentacji (waga 0,2).
Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyfiką portów morskich jako złożonych i ważnych obiektów gospodarczych, jego wyposażeniem,
przedmiotem działalności, procesem produkcyjnym, świadczonymi usługami, sposobem zarządzania oraz kierunkami rozwoju.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W04 Student rozumie rolę i znaczenie portów morskich jako elementów infrastruktury
państwa, węzłów transportowych i ogniw łańcuchów transportowych, definiuje
podstawowe pojęcia związane z portami morskimi, wymienia rodzaje portów morskich,
zna mierniki wielkości i znaczenia portów morskich, opisuje podstawowe wyposażenie
techniczne portów morskich, charakteryzuje przedmioty obsługi portowej i rodzaje usług
świadczonych w portach, wymienia i charakteryzuje współczesne kierunki rozwoju portów
morskich.
MSG1_W15 Student zna systemy i modele zarządzania portami morskimi na świecie, UE i w Polsce,
rozumie mechanizm funkcjonowania portów morskich.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W04

X

X

MSG1_W15

X

X

Umiejętności

MSG1_U04

Student analizuje dane statystyczne charakteryzujące działalność portową, porównuje i
klasyfikuje porty morskie, analizuje dostępność transportową portów morskich, analizuje
wykorzystanie potencjału portowego i czas pobytu statku w porcie.

MSG1_U09

Student rozpoznaje elementy technicznego wyposażenia portów morskich i prawidłowo
posługuje się innymi terminami specyficznymi dla portów morskich.
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MSG1_U13

Student potrafi ocenić zalety i wady różnych systemów i metod zarządzania portami
morskimi, interpretuje zmiany w rozwoju techniczno-organizacyjnym portów morskich.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U04
MSG1_U09

X
X

X

MSG1_U13
Kompetencje

X
MSG1_K01

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i konieczność jej ciągłego doskonalenia.

MSG1_K03

Student potrafi pracować samodzielnie, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii,
wykazuje odpowiedzialność za powierzone mu zadana, inicjatywę i kreatywność.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K01

X

MSG1_K03

X
Treści programowe

Wykłady

1. Rola i znaczenie portów morskich (pojęcie portów morskich, port morski jako element infrastruktury ekonomicznej
państwa, punkt transportowy, ogniwo w łańcuchu transportowym i łańcuchu dostaw, klasyfikacja portów morskich,
dostępność transportowa portów morskich, mierniki wielkości i znaczenia portów morskich)
2. Techniczne wyposażenie portów morskich (elementy technicznego wyposażenia portu morskiego, infrastruktura portu
morskiego, suprastruktura portu morskiego, przestrzenne zagospodarowanie portów morskich, portowe bazy
przeładunkowo-składowe, wykorzystanie potencjału technicznego portów morskich)
3. Przedmiot działalności eksploatacyjnej portów morskich (ładunek - pojęcie i klasyfikacja ładunków, podatność
transportowa ładunków, ładunki zjednostkowane; statek morski - współzależności w układzie statek-port morski, czas
pobytu statku w porcie, metody określania szybkości obsługi statków w porcie; środki transportu zapleczowego współzależności w układzie transport lądowy-port morski, organizacji obsługi transportu zapleczowego w porcie)
4. Charakterystyka portowego procesu produkcyjnego (charakterystyka usług portowych, klasyfikacja usług portowych,
usługi spedycyjne, usługi agencyjne i maklerskie, usługi przeładunkowe, usługi składowania, usługi statkowe)
5. Zarządzanie portami morskimi (systemy i modele zarządzania portami morskimi, zarządzanie infrastrukturą portową,
zarządzanie operacjami w portach morskich, zarządzanie kadrami w portach morskich, zarządzanie marketingowe,
europejska polityka portowa, międzynarodowe organizacje morskie)
6. Problematyka funkcjonowania portów morskich (wykłady praktyków gospodarczych dotyczące inwestycji i strategii
portowych, działalności operacyjnej podmiotów portowych, bezpieczeństwa obiektów portowych)
Ćwiczenia

1. Podstawowe mierniki wielkości i znaczenia portów morskich (mierniki ilościowe obsługi ładunków, mierniki ilościowe i
jakościowe obsługi statków, mierniki ilościowe i jakościowe obsługi środków transportu lądowego, mierniki określające
wielkość i jakość potencjału produkcyjnego portu, mierniki określające pozycję portu na rynku usług portowych, mierniki
ekonomiczne działalności portu na przykładzie portów morskich Europy, Ameryki, Azji, Afryki i Australii)
2. Portowe bazy przeładunkowo-składowe (konwencjonalne i specjalistyczne terminale przeładunkowe portu morskiego w
Gdańsku, konwencjonalne i specjalistyczne terminale przeładunkowe portu morskiego w Gdyni, konwencjonalne i
specjalistyczne terminale przeładunkowe portu morskiego w Szczecinie, konwencjonalne i specjalistyczne terminale
przeładunkowe portu morskiego w Świnoujściu)
3. Dostępność transportowa portów morskich (charakterystyka dostępności transportowej portu morskiego w Gdańsku,
Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu)
4. Organizacja zarządzania portami morskimi na świecie (metody zarządzania portami morskimi Uni Europejskiej, proces
kształtowania systemu zarządzania portami morskimi w Polsce, funkcjonowanie i rozwój małych portów i przystani
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morskich )
5. Kierunki rozwoju portów morskich (konteneryzacja w portach morskich, porty morskie jako centra logistyczne,
zrównoważony rozwój portów morskich, organizacja i funkcjonowanie klastrów portowych, rola i funkcje suchych portów w
systemie transportowym, inwestycje portowe i poprawiające dostęp do polskich portów morskich)
6. Wizyta studyjna w portach morskich Trójmiasta (spotkanie z przedstawicielem zarządu portu w Gdańsku lub Gdyni,
wykład na temat funkcjonowania i rozwoju portu, zwiedzanie poszczególnych terminali)
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