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Forma i tryb prowadzenia studiów
Specjalność
Jednostka prowadząca moduł
Koordynator modułu
Zatwierdził:
B.

Układy kogeneracyjne
Cogeneration systems
2016/2017

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów
Status modułu
Język prowadzenia zajęć
Usytuowanie modułu w planie studiów semestr
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku
akademickim
Wymagania wstępne
Egzamin
Liczba punktów ECTS

Forma prowadzenia
zajęć
w semestrze

wykład
15

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)
nieobowiązkowy
(obowiązkowy / nieobowiązkowy)
polski
VI
letni
(semestr zimowy / letni)
Podstawy systemów OZE, Termodynamika techniczna
(kody modułów / nazwy modułów)
nie
(tak / nie)
2

ćwiczenia

laboratorium

projekt

inne

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Cel
modułu

Poznanie podstaw prawnych, technologii, korzyści i perspektyw rozwojowych systemów skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Symbo
l efektu

Efekty kształcenia

W_01

Potrafi scharakteryzować układ kogeneracyjny, Zna regulacje
prawne i systemy wsparcia kogeneracji.

W_02
W_03

W_04

Orientuje się w podstawowych rozwiązaniach,
uwarunkowaniach, technologiach i perspektywach rozwojowych
układów kogeneracyjnych
Rozumie znaczenie i zna korzyści (eksploatacyjne, finansowe,
środowiskowe, prawne) oraz potrafi scharakteryzować typowe
miejsca wykorzystania kogeneracji.
Wie czym jest trigeneracja, poligeneracja, biokogeneracja,
mikrokogeneracja .

Forma
odniesienie
prowadzenia
do efektów
zajęć
kierunkowych
(w/ć/l/p/inne)
w

OZE_W24,
OZE_W28

w

OZE_W28
OZE_W17

w

OZE_W28

w

OZE_W09

odniesienie
do efektów
obszarowych
T1A_W03,
T1A_W04,
T1A_W05
T1A_W03,
T1A_W04,
T1A_W08
T1A_W03,
T1A_W04,
T1A_W05
T1A_W02,
T1A_W04,
T1A_W06
T1A_W07

Treści kształcenia:
1.

Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr
wykładu
1-2
3-4
5-11
12-15

Treści kształcenia
Charakterystyka układu ko generacyjnego. Regulacje prawne i systemy wsparcia Kogeneracji.
Podstawowe rozwiązania, uwarunkowania, technologie i perspektywach rozwojowe układów
kogeneracyjnych
Korzyści eksploatacyjne, finansowe, środowiskowe i prawne wykorzystania technologii ko
generacyjnych. Typowe miejsca wykorzystania kogeneracji - przykłady.
Trigeneracja, poligeneracja, biokogeneracja, mikrokogeneracja – przykłady rozwiązań.

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla modułu
W_01
W_02
W_03
W_04

Metody sprawdzania efektów kształcenia
Symbo
l efektu
W_01
W_02
W_03
W_04

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

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

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

4

19
(suma)
0,76
31

31
(suma)
1,24
50
2
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