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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Transformacja energetyczna, PG_00058650

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 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 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Transformacja energetyczna to proces przejścia wielu sektorów gospodarki na OZE. To również możliwość 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarczej Europy z jednoczesnym 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Celem przedmiotu jest przeanalizowanie transformacji energetycznej w 
kontekście: 1) gospodarczym jako nowe możliwości inwestycyjne i nowe miejsca pracy; 2) przemysłowym 
jako modernizacja gospodarki i rozwój nowych, zeroemisyjnych technologii; 3) społecznym zapewnienia 
korzyści dla zdrowia publicznego oraz ochrona klimatu.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W08] ma wiedzę o trendach 
rozwojowych z zakresu 
poznanych technologii oraz 
aspektów pozatechnicznych do 
rozwiązywania prostych zadań 
inżynierskich z zakresu systemów 
i urządzeń energetycznych lub 
sieci przesyłowych i instalacji 
wewnętrznych

Student ma wiedzę o trendach 
rozwojowych transformacji 
energetycznej oraz aspektów 
pozatechnicznych tych rozwiązań

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K05] ma świadomość wpływu 
działalności inżynierskiej na 
środowisko

Student ma świadomość wpływu 
działalności inżynierskiej z 
sektorze OZE na środowisko

[SK2] Ocena postępów pracy
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Student posiada przygotowanie z 
zakresu zielonych technologii w 
energetyce do czynnego 
uczestniczenia w wykładach, 
seminariach, laboratoriach 
prowadzonych w języku obcym

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K7_W07] zna skutki 
środowiskowe stosowanych 
technologii energetycznych; zna 
problematykę efektywnego 
gospodarowania energią i 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, ma poszerzoną i 
ugruntowaną wiedzę na temat 
procesów wytwarzania i 
użytkowania energii

Student zna skutki środowiskowe 
stosowanych technologii 
energetycznych; zna 
problematykę związaną z OZE i 
technologiami zero/nisko 
emisyjnymi, ma ugruntowaną 
wiedzę z zakresu wytwarzania i 
użytkowania energii

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Znaczenie energetyki dla konkurencyjności gospodarki i bezpieczeństwa.

 

Europejski zielony ład i inne działania na rzecz transformacja systemu energetycznego w aspekcie  poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Europy oraz 
przeciwdziałania zmianom klimatu.

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii (rodzaje i rozwój technologiczny OZE; zagadnienia 
alternatywnych metod magazynowania energii odnawialnej; rozwiązania poprawiające efektywność 
konwersji energii odnawialnej; integracja alternatywnych technologii wytwarzania energii z OZE)

Potencjał rozwoju OZE w Polsce; Polski mix energetyczny na tle krajów UE),

Ekonomiczne aspekty rozwoju OZE (m.in. wartości inwestycji w odnawialne źródła energii, wpływ na 
zatrudnienie i PKB)

Środowiskowe aspekty transformacji energetycznej

Społeczne aspekty inwestycji OZE (poziom akceptacji społecznej dla inwestycji OZE, krytyka i zagrożenia 
wynikające z realizacji transformacji energetycznej, kształtowanie rynku pracy)

Innowacje technologiczne i startupy z branży zielonych technologii.

Przyszłość energetyki w Polsce i na świecie - dyskusja panelowa.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student zapisując się na kurs powinien znać: fizyka konwersji energii, proste obliczenia bilansu cieplnego, 
podstawowe zasady dynamiki płynów i termodynamiki;

 

 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
dyskusja panelowa 60.0% 40.0%
kolokwium 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Prognoza zapotrzebowania 
na paliwa
 i energię do 2030 roku. Załącznik 2. do Polityki energetycznej polski do 
2030 roku

 

https://www.kape.gov.pl/page/homepage - strona internetowa Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii
 http://isap.sejm.gov.pl/ - strona internetowa ISAP - Internetowy System 
Aktów Prawnych
 Sejmu RP

https://www.ure.gov.pl/ - strona internetowa Urzędu Regulacji Energetyk

Uzupełniająca lista lektur nie dotyczy
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

-

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


