
Data wydruku: 22.05.2023 18:04 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Technology and Energy Conversion Machines, PG_00042073

Kierunek studiów Energetyka (studia w jęz. angielskim), Energetyka (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Zbigniew Kneba
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 15.0 0.0 0.0 45
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

45 7.0 23.0 75

Cel przedmiotu Celem nauczania jest zdobycie przez studentów wiedzy o maszynach przetwarzających energię paliw 
kopalnych w procesie spalania wewnętrznego na inne formy energii. Szczególną uwagę zwraca się na silniki 
używane do produkcji energii elektrycznej, silniki pojazdów i statków.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W06] Zna: klasyczne i 
rozwojowe technologie 
energetyczne, zasady doboru i 
eksploatacji urządzeń i instalacji 
cieplno-energetycznych, 
podstawowe zasady 
funkcjonowania systemów 
energetycznych, podstawowe 
zagadnienia dot. niezawodności 
urządzeń energetycznych oraz 
diagnostyki, skutki środowiskowe 
stosowanych technologii 
energetycznych, sposoby 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Ocenia warianty konstrukcji 
elektrowni stacjonarnych i 
napędów statków pod względem 
kosztów i uciążliwości dla 
środowiska

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W11] ma wiedzę z  zakresu 
poznanych technologii oraz 
aspektów pozatechnicznych do 
rozwiązywania prostych zadań 
inżynierskich z zakresu systemów 
i urządzeń energetycznych.

Umie wykonać projekt wstępny 
elektrowni stacjonarnej. Zna 
napędy statków. Ma wiedzę o 
monitorowaniu pracy silników 
spalinowych dużej mocy.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W04] ma uporządkowaną 
wiedzę z zakresu mechaniki, w 
tym zagadnień wytrzymałości 
materiałów i ogólnych zasad 
kształtowania konstrukcji, 
niezbędną do prowadzenia 
podstawowych analiz 
wytrzymałościowych oraz 
projektowania prostych układów 
mechanicznych lub budowlanych 
dla energetyki lub inżynierii 
środowiska; zna podstawy 
konstrukcji maszyn oraz 
najczęściej stosowane materiały 
konstrukcyjne i eksploatacyjne

Potrafi oszacować moce napędu 
jednostek pływających.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Budowa silników spalinowych dużej mocy. Elektrownie stacjonarne z silnikami tłokowymi. Wykorzystanie 
ciepła odpadowego. Instalacje siłowni stacjonarnych i okrętowych. Podstawy napędu okrętowego. Układy 
zasilania silników. Turbodoładowanie. Monitorowanie silników podczas pracy.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość termodynamiki. Znajomość mechaniki ogólnej.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaliczenie pisemne 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur SMAN Energy solutions: Basic principles of ship propulsion. https://
www.wartsila.com/energy/solutions/engine-power-plants?
gclid=CjwKCAjwuqiiBhBtEiwATgvixKF4CcRB5Gki1bc_N2rqN8Ek9n2oGQhE5MabushNmmcJ-
kpcg7YMqhoC6jMQAvD_BwE

Uzupełniająca lista lektur .
Adresy eZasobów Podstawowe

https://www.wartsila.com/energy/solutions/engine-power-plants?
gclid=CjwKCAjwuqiiBhBtEiwATgvixKF4CcRB5Gki1bc_N2rqN8Ek9n2oGQhE5MabushNmmcJ-
kpcg7YMqhoC6jMQAvD_BwE - Elektrownie stacjonarne

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Narysuj schemat blokowy elektrowni stacjonarnej dwupaliwowej z systemem wykorzystania ciepła 
odpadowego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


