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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE , PG_00038410

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Kornel Borowski

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

30 4.0 41.0 75

Cel przedmiotu Nabycie umiejętności doboru i oceny urządzeń.

 

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W11] zna zasady 
projektowania instalacji 
elektrycznych i oświetlenia 
elektrycznego, sterowania 
urządzeniami elektrycznymi, 
wykonywania rysunków 
technicznych

Student uzyskuje umiejętność 
projektowania instalacji 
elektrycznych i oświetlenia 
elektrycznego, sterowania 
urządzeniami elektrycznymi, 
wykonywania rysunków 
technicznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U09] potrafi dobrać aparaturę 
elektroenergetyczną do 
obciążenia długotrwałego, 
przejściowego oraz warunków 
zwarciowych

Student uzyskuje umiejętność 
stosowania doboru urządzeń 
elektroenergetycznych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu Wyposażenie stacji elektroenergetycznych. Przewody elektroenergetyczne i aparatura elektroenergetyczna 
rozdzielcza.Klasyfikacja i dobór urządzeń.Elementy kosztorysowania.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium 51.0% 60.0%
sprawozdania 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Marzecki J.: Projektowanie stacji. Wyd.PW.
2. Musiał E.: Urzadzenia elektryczne. PWSZ.
3. Kamrat W.: Metody oceny efektywności inwestowania w 

elektroenergetyce. Wyd.PG
4. Katalogi branżowe, normy i inne materiały pomocnicze do 

projektowania
Uzupełniająca lista lektur Brak specjalnych zaleceń
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zasady doboru urządzeń elektroenergetycznych.

 

Tendencje rozwoju rozwiązań technicznych i technologicznych.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


