
Kierunek 
TRANSPORT 

Specjalność:  

ORGANIZACJA TRANSPORTU 
Studia pierwszego i drugiego stopnia  



Specjalność „Organizacja transportu” daje możliwość 
uzyskania umiejętności dyspozytorskich w transporcie oraz 
logistyce ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych 
zagadnień dotyczących organizacji procesów 
transportowych w dziedzinach: 

● transportu wewnątrzzakładowego, 

● transportu samochodowego, 

● transportu kolejowego, 

● transportu lotniczego, 

● transportu wodnego (morskiego oraz śródlądowego). 

Organizacja transportu 



Wybrane przedmioty 
specjalnościowe  



Zagadnienia związane z zasadami rynku usług spedycyjnych: 

• organizacja spedycji lądowej i przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce, 

• technika i technologia procesu spedycyjnego, 

• organizacja i technologia świadczenia wybranych usług spedycyjnych, 

• organizacja robót ładunkowych i metody doboru sprzętu 
zmechanizowanego. 

 

Usługi spedycyjne w transporcie 
 



● Identyfikacja i dekompozycja pojazdów samochodowych. 

● Teoria i praktyka połączona w jednym przedmiocie. 

 

(zajęcia prowadzone w laboratorium przy ul. Suchej) 

Eksploatacja środków transportu 



Zagadnienia związane z: 

● analizą źródeł potoków pasażerskich, 

● dostosowywaniem infrastruktury do potrzeb transportu zbiorowego, 

● organizacją linii komunikacyjnych, 

● formalno–prawne aspekty prowadzenia i organizowania transportu 
zbiorowego. 

Organizacja transportu zbiorowego 



Zagadnienia z dziedziny prawnej dotyczące transportu: 

● szczegółowe zagadnienia z praw przewozowych 

poszczególnych gałęzi transportu, 

● procedury nadania i przewozu przesyłek oraz osób, 

● procedury awaryjne i reklamacyjne, 

● aspekty ubezpieczania przewozu oraz ładunku. 

Prawo Transportowe 



Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie do 
zagadnienia transportu wewnątrzzakładowego, w 
szczególności w obszarze stosowanych urządzeń, ich 
głównych parametrów technicznych, postaci konstrukcyjnych 
oraz zagadnień eksploatacji. 

 

Transport wewnętrzny 



Poznanie podstaw mikroekonomii ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora transportowego.  

Zagadnienia ekonomiki przedsiębiorstw transportowych i 
zarządzania w transporcie. 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem  
transportowym 

i Marketing w transporcie 



Zagadnienia związane z projektowaniem zakładów zaplecza 
technicznego motoryzacji. 

Przedmiot ma na celu przygotowanie do samodzielnego 
opracowania projektów techniczno-organizacyjnych tych 
zakładów. 

 

Organizacja zaplecza technicznego 
transportu 



Zagadnienia omawiające procesy i łańcuchy transportowe. 

 

Transport intermodalny 



Nowoczesne systemy wspomagające procesy transportowe. 

Inteligentne Systemy Transportowe 



● Praktyki w jednostkach zajmujących się organizacją i 

zarządzaniem w transporcie, 

● Wyjazdy na konferencje w ramach działalności Koła 

Naukowego Transportowców, 

● Płatne staże np. w ramach projektów unijnych 

realizowanych na Wydziale. 

Możliwości w trakcie studiów 



W ostatnich latach studentki i studenci Transportu, w 
tym specjalności Organizacja Transportu odbywali 
płatne staże w takich jednostkach jak: 

● Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 

Bydgoszczy, 

● DB Schenker, 

● Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. 

“Żywe” przykłady 



• Spedycja, 

• Logistyka, 

• Administracja publiczna:  

 Inspektoraty Drogowe (GDDKiA, GIDTD, WITD), 

 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 

• Prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
związanej z transportem, 

• Oraz wiele innych…. 

  

Specjalność Organizacja Transportu 
przygotowuje absolwentów do pracy 

w następujących branżach: 



Serdecznie zapraszamy! 


