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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Efektywność techniczna i ekonomiczna Odnawialnych Źródeł Energii, PG_00042198

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

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 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. Izabela Prażuch
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Izabela Prażuch

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 15.0 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 - przedstawienie znaczenia energetyki opartej na źródłach energii odnawialnej w gospodarce

 

- rozpoznanie oraz klasyfikacja odnawialnych źródeł energii

- kalkulacja technicznej i ekonomicznej efektywności wykorzystania odnawialnej energii

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W10] zna podstawowe 
instalacje z zakresu odnawialnych 
źródeł energii oraz ich wpływ na 
środowisko

Student zna podstawowe 
zagadnienia dotyczące 
eksploatacji urządzeń 
energetycznych w układach 
wykorzystujących odnawialne 
zasoby energii

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_U05] potrafi sformułować i 
rozwiązać proste bilanse energii w 
urządzeniach i układach 
energetycznych oraz wykonać 
audyt energetyczny prostego 
obiektu budowlanego,  potrafi 
wykonać wstępną analizę 
opłacalności planowanej 
inwestycji energetycznej

Student wyjaśnia oraz opracowuje 
sposoby przetwarzania energii 
odnawialnej na energię 
elektryczną i ciepło w postaci 
użytecznej. Student poznaje 
ogólne informacje o 
energochłonności.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu WYKŁAD Zagadnienia technologiczne i ekonomiczne pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z 
niekonwencjonalnych, w tym także z odnawialnych źródeł energii.Bilans paliwowo-energetyczny kraju. 
Zasobność źródeł pierwotnych energii odnawialnej. Sposoby i technologie przetwarzania na formę 
użyteczną (ciepło i/lub energię elektryczną) energii promieniowania słonecznego, energii wiatru, biomasy, 
wody, energii geotermalnej. Pompy ciepła. Odzysk energii odpadowej. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń 
przetwarzających, parametry robocze i ograniczenia użytkowania. Efekty ekologiczne. Metody obliczania 
ekonomicznej efektywności i poszukiwania obszarów opłacalności niekonwencjonalnych źródeł energii

 

PROJEKT

Przygotowanie i wygłoszenie serii referatów, ćwiczeń rachunkowych z zakresu OZE i/lub wykonanie i 
prezentacja działania urządzenia OZE.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstaw fizyki (podstawowe prawa fizyczne, jednostki i ich miana, mechanika, kinematyka, 
dynamika, termodynamika)

 

Znajomość podstaw ekonomii i rachunku kosztów.

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki, w szczególności znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 56.0% 25.0%
Raport 56.0% 25.0%
Kolokwium z treści wykładowych 56.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Cieśliński J., Mikielewicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii. 
Skrypt Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1996.

2. Witold M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii 
(Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2010.

3. Pluta Z.: Słoneczne instalacje energetyczne. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

4. Gronowicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii. Wydawnictwo 
Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom Poznań 2008.

5. Kusto Z.: Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp 
ciepła. Wydawnictwo IM P PAN, Gdańsk 2006.

Uzupełniająca lista lektur 1. Zalewski W.: Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i 
termoelektryczne. IPPU MASTA 2001.

2. Sarniak M.: Podstawy fotowoltaiki. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

3. Czasopisma branżowe: Energetyka, Rynek Instalacyjny, Rynki 
Energii, Przegląd Komunalny, Archiwum Energetyki, Solar Energy, 
Energy Conservation and Management i inne.

4. Internet pages: www.cire.pl/cire/cire.html, www.cie.waw.pl, 
www.ure.gov.pl, www.zaber.com.pl/, www.ibmer.waw.pl/ecbrec/, 
www.elektrownie-wiatrowe.org.pl, www.hibernatus.com.pl/
index.html i inne.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Efektywność ekonomiczna oraz uzysk energii z instalacji odnawialnych źródeł energii

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


