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Forma prowadzenia
zajęć
w semestrze
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laboratorium
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Cel
modułu

Podstawy wiedzy o elementach systemów paliwowo-energetycznych, znaczeniu energetyki w gospodarce,
oddziaływaniu na środowisko naturalne, procesach wytwarzania energii i regulacjach prawnych określających
kierunki rozwoju i funkcjonowania.
(3-4 linijki)
Forma
odniesienie
prowadzenia
do efektów
zajęć
kierunkowych
(w/ć/l/p/inne)

Symbo
l efektu

Efekty kształcenia

W_01
K_01

Rozumie rolę energetyki w gospodarce kraju i świata oraz
potrzebę przekazywania tej wiedzy społeczeństwu. Jest
świadom relacji energetyki z otaczającym światem, szczególnie
środowiskiem przyrodniczym. Orientuje się w aktualnych
problemach potrzeb energetycznych współczesnego Świata.

w

OZE_W09
OZE_K06

W_02
U_01

Ma podstawową wiedzę o elementach i funkcjonowaniu
systemów paliwowo –energetycznych. Zna podstawowe akty
prawne wytyczające kierunki rozwoju i funkcjonowania.

w

OZE_W17
OZE_U23

W_03
U_02

Zna drogę od zasobów energii pierwotnej po energię końcową i
wie, jakie technologie są stosowane na poszczególnych jej
etapach.
Orientuje się w procesach wytwarzania energii w elektrowni,
elektrociepłowni i ciepłowni.

w

OZE_W12
OZE_U26

w

OZE_W28
OZE_U24
OZE_K03

w

OZE_U27
OZE_U28
OZE_K09

W_04
U_03
U_04
K_02

W_05
U_05
K_03

Zna sposób opisu elementów pozyskania, transformacji,
przepływu energii i jej użytkowania.
Potrafi opisać jakościowo i ilościowo rolę i znaczenie
poszczególnych elementów łańcucha od zasobów do energii
końcowej.
Potrafi ocenić wystarczalność zasobów surowców
energetycznych i energii w określonym horyzoncie czasowym
oraz wskazać działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb
energetycznych w przyszłości
Orientuje się w technologiach ograniczenia emisji CO2

odniesienie
do efektów
obszarowych
T1A_W02,
T1A_W04,
T1A_W05,
T1A_W06,
T1A_W07,
T1A_K06,
T1A_K07
T1A_W08,
T1A_U07,
T1A_U09,
T1A_U15
T1A_W03,
T1A_W04,
T1A_W05,
T1A_U07,
T1A_U08,
T1A_U12
T1A_W03,
T1A_W04,
T1A_W05,
T1A_U08,
T1A_U09,
T1A_K01
T1A_U10,
T1A_U12,
T1A_U16’
T1A_U09,
T1A_K02

Treści kształcenia:
1.

Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr
wykładu
1-2
3-6.
7-10

Treści kształcenia
Rola energetyki w gospodarce kraju i świata. Relacje energetyki z otaczającym światem,
szczególnie środowiskiem przyrodniczym. Aktualne problemy potrzeb energetycznych
współczesnego Świata.
Elementy i funkcjonowania systemów paliwowo –energetycznych. Podstawowe akty prawne
wytyczające kierunki rozwoju i funkcjonowania sektora energetycznego.
Droga od zasobów energii pierwotnej po energię końcową. Technologie stosowane na
poszczególnych jej etapach. Procesy wytwarzania energii w elektrowni, elektrociepłowni i
ciepłowni.

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla modułu
W_01
W_02
W_03

11-12

13-15

2.

Sposób opisu elementów pozyskania, transformacji, przepływu energii i jej użytkowania. Rola i
znaczenie poszczególnych elementów łańcucha od zasobów do energii końcowej.
Wystarczalność zasobów surowców energetycznych i energii w określonym horyzoncie
czasowym. Działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb energetycznych w przyszłości.
Podstawowe technologie ograniczenia emisji CO2. Wsparcie dla inwestycji proekologicznych w
energetyce.

W_04

W_05

Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń

Nr zajęć
ćwicz.

Treści kształcenia
Jednostki fizyczne, ich stosowanie i przeliczanie.

1.
2.
3.

Obliczanie podstawowych wielkości charakteryzujących systemy paliwowo – energetyczne,
Obliczanie różnych zadań związanych z użytkowaniem energii,

4.

5

Analiza transformacji i transportu energii,
Obliczanie wystarczalności zasobów energii pierwotnej, form, ilości,
Analiza wpływu energetyki na środowisko przyrodnicze,

6

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla modułu
U_01
U_02
U_05
W_02
U_01
W_03
U_02
W_04
U_03
U_04
K_02
W_05
U_05
K_03
W_05
U_05
K_03

Metody sprawdzania efektów kształcenia
Symbo
l efektu
W_01
W_02
W_03
W_04
W_05
U_01
U_02
U_03,
U_04,
K_02
U_05
K_03

Metody sprawdzania efektów kształcenia
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych,
itp.)
Sprawdzian z wykładu
Sprawdzian z wykładu
Sprawdzian z wykładu
Sprawdzian z wykładu
Sprawdzian z wykładu
Zaliczenie ćwiczenia
Zaliczenie ćwiczenia
Zaliczenie ćwiczenia
Zaliczenie ćwiczenia

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
Rodzaj aktywności
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w laboratoriach
Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
Udział w zajęciach projektowych
Konsultacje projektowe
Udział w egzaminie/ zaliczeniu

10

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
Wykonanie sprawozdań
Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
Wykonanie projektu lub dokumentacji
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

obciążenie
studenta
15
15
8

38
(suma)
1,52

25

12
37
(suma)
1,48
75
3
25
1
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