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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Energetyka wiatrowa i wodna, PG_00039903

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Energii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Marzena Banaszek
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Marzena Banaszek

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Energetyka wiatrowa i wodna - Moodle ID: 29127
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29127

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 3.0 7.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami technologicznymi i ekonomicznymi wykorzystania 
energii wody i wiatru, zasadami działania turbin wodnych i wiatrowych oraz ich zastosowaniami w różnych 
warunkach pracy.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W09] ma podstawowa wiedzę 
w zakresie termodynamiki i 
mechaniki płynów, budowy i 
eksploatacji urządzeń energetyki 
cieplnej, aparatury procesowej, w 
tym odnawialnych źródeł energii 
oraz chłodnictwa i klimatyzacji

Student ma podstawowa wiedzę w 
zakresie termodynamiki i 
mechaniki płynów, budowy i 
eksploatacji urządzeń energetyki 
cieplnej, aparatury procesowej, w 
tym odnawialnych źródeł energii 
oraz chłodnictwa i klimatyzacji.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] potrafi zaprojektować 
typową konstrukcję, urządzenia  
mechanicznego, podzespołu lub 
stanowiska badawczego używając 
właściwych metod i narzędzi z 
uwzględnieniem zadanych 
kryteriów użytkowych

Student potrafi zaprojektować 
typową konstrukcję, urządzenia 
mechanicznego, podzespołu lub 
stanowiska badawczego używając 
właściwych metod i narzędzi z 
uwzględnieniem zadanych 
kryteriów użytkowych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu Energetyka wodna w Polsce i na świecie. Hydroenergetyczna ocena zasobów rzek. Budowle wodne. 
Elektrownie wodne. Turbiny wodne podstawy teoretyczne. Turbiny wodne konwencjonalne. Turbiny wodne 
niekonwencjonalne. Stan obecny i prognozy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie. Struktura i 
parametry wiatru. Zasady przetwarzania energii wiatru. Turbiny wiatrowe typu HAWT. Turbiny wiatrowe typu 
VAWT. Zastosowanie turbin wiatrowych. Eksploatacja turbin wiatrowych. Energetyka wiatrowa i wodna rys 
historyczny rozwoju.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

nie dotyczy

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
opracowanie tekstowe 50.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1.  Hoffman M.: Małe elektrownie wodne poradnik, Nabba Sp. z.o.o. 
Warszawa 1991
 2.  Jackowski K.: Elektrownie wodne turbozespoły i wyposażenie, 
WNT Warszawa 1971
3.  Krzyżanowski W.: Turbiny wodne. Konstrukcja i zasady regulacji, 
WNT Warszawa 1971
4.  Łaski A.: Elektrownie wodne rozwiązania i dobór parametrów, WNT 
Warszawa 1977
5.  Boczar T.: Wykorzystanie energii wiatru, Wydawnictwo PAK, 
Warszawa 2010
6.  Flaga A.: Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, 
Wydawnictwo Arkady 2008
7.  Jagodziński W.: Silniki wiatrowe, PWT Warszawa 1959
8.  Renewable Power Generation Costs in 2017, IRENA www.irena.org
9.  Polityka energetyczna Polski do roku 2040. Projekt. Ministerstwo 
Energii Warszawa 2019

Uzupełniająca lista lektur 1.  Michałowski S., Plutecki J.: Energetyka Wodna, WNT Warszawa 
1975
2.  Hau E.: Wind turbines, Springer 2006
3.  Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT 
Warszawa 2012
4.  Lubośny Z.: Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, 
WNT Warszawa 2009
5.  Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych, WNT Warszawa 
2008
6.  Maroński R.: Siłownie wiatrowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej Warszawa 2016
7.  GLOBAL WIND REPORT 2018. GWEC April 2019
8. Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Raport PSEW. 
Maj 2019

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1.  Stan obecny i perspektywy rozwoju technologii produkcji energii elektrycznej w Polsce na podstawie 
energetyki wodnej i wiatrowej
2.  Parametry pracy turbiny wodnej
3.  Wirtualny spacer po elektrowni wodnej: charakterystyka elementów hydrowęzła
4.  Prawo Betza
5.  Podział turbin wiatrowych, omówienie wybranej konstrukcji turbiny wiatrowej

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

http://www.irena.org/
http://www.irena.org/

