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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Ekologiczne technologie OZE i magazynowanie energii, PG_00042169

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Tomasz Minkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 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 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych technologii wytwarzania i magazynowania energii 
elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] ma uporządkowaną 
wiedzę z zakresu elektrotechniki i 
elektroniki, niezbędną do 
rozumienia podstaw działania oraz 
doboru maszyn elektrycznych, 
układów przesyłu energii 
elektrycznej i urządzeń 
energoelektronicznych

Student ma wiedzę z zakresu 
budowy oraz doboru urządzeń i 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii oraz systemów służących 
do magazynowania energii.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U04] potrafi zaprojektować  
konstrukcję prostego  urządzenia i 
wykonać towarzyszącą temu 
dokumentację techniczną, 
przeprowadzić podstawową 
analizę techniczno-ekonomiczną 
układów energetycznych, w tym 
technologii wykorzystujących 
odnawialne i proekologiczne 
źródła energii oraz energię 
konwencjonalną i jądrową, 
projektować dla nich instalacje 
energetyczne i ich podstawowe  
elementy (w tym oświetlenie 
elektryczne); dobrać, obsługiwać i 
kontrolować   najczęściej   
stosowane urządzenia elektryczne 
i układy napędowe.

Student wykonuje obliczenia 
związane z konwersją energii na 
podstawie wiedzy z 
termodynamiki, fizyki i mechaniki 
płynów i potrafi przeprowadzić 
wstępną analizę techniczno-
ekonomiczną zadanej inwestycji.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Wykład: zasoby energii; energia wiatru, wody, słoneczna, geotermalna; biomasa.

 

Laboratorium: obliczenia dotyczące energetyki wiatrowej, wodnej, słonecznej.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Termodynamika, mechanika płynów, wymiana ciepła
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Sprawozdania laboratoryjne 60.0% 50.0%
Test na wykładzie 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Mikielewicz J., Cieśliński J.T.: Niekonwencjonalne urządzenia i 
systemy konwersji energii. Maszyny Przepływowe pod red. E.S. Burki. 
Tom 24. IMP PAN, Ossolineum Wrocław 1999.

 

2.Cieśliński J.T.: Niekonwencjonalne urządzenia i układy energetyczne. 
Przykłady obliczeń. Wyd. PG 1997.

3. Lewandowski W.M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej. 
WNT W-wa, 2001.

4 Jaworski M., Chwieduk D.: Energetyka odnawialna w budownictwie. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

5. Kamrat W.: Gospodarka energetyczna w warunkach rynkowych. 
Red. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022

Uzupełniająca lista lektur Czasopismo Czysta Energia
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Zalety elektrowni wodnych i ich podział ze względu na sposób doprowadzenia wody do turbiny

 

2. Rodzaje złóż geotermalnych i schemat binarnej elektrowni geotermalnej

3. Budowa i zasada działania turbiny wiatrowej

4. Opisz wybrany sposób magazynowania ciepła z wykorzystaniem ciepła jawnego.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


