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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Alternative energy sources in infrastructure
WIŚ MKS-GP II oIIS C7 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

Alternatywne źródła energii w infrastrukturze

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie podstawowej wiedzy o możliwościach i trendach rozwojowych w zakresie wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze oraz niekonwencjonalnych metod jej generacji i urządzeń
do tego stosowanych
Cel 2 Nabycie umiejętności potrzebnych do oceny oddziaływania na środowisko projektów z wykorzystaniem energii alternatywnych i odnawialnych oraz skali efektu ekologicznego w stosunku do zaopatrywania ze źródeł
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
konwencjonalnych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze oraz niekonwencjonalnych metod jej generacji i urządzeń do tego stosowanych
EK2 Umiejętności Potrafi opracować koncepcję zasilania w energię elementów infrastruktury przy wykorzystaniu
energii odnawialnych i alternatywnych
EK3 Umiejętności Potrafi ocenić oddziaływanie na środowisko projektów z wykorzystaniem energii alternatywnych i odnawialnych oraz skalę efektu ekologicznego w stosunku do zaopatrywania ze źródeł konwencjonalnych
EK4 Kompetencje społeczne Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej w aspekcie realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju

6

Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Analiza istniejących rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii w przestrzeni
miejskiej wybranego miasta. Uwarunkowania prawne, środowiskowe, społeczne,
ekonomiczne. Propozycja koncepcji nowych rozwiązań z zakresu odnawialnych
źródeł energii dla wybranego miasta. Ocena efektu ekologicznego oraz
efektywności ekonomicznej dla opracowanej koncepcji.

Liczba
godzin

15

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Energetyka a degradacja środowiska. Odnawialne i alternatywne źródła energii
a zrównoważona polityka energetyczna. Uwarunkowania prawne. Trendy
rozwojowe. Praźródła energii odnawialnej, charakterystyka rodzajów i zasobów.

2

W2

Energia wiatru i energia spadku wód (MEW). Podstawy oceny ilości energii
pozyskiwanej. Zasady lokalizacji siłowni oraz sposoby wykorzystania pozyskiwanej
w ten sposób energii odnawialnej.

2

W3

Energia słoneczna i metody jej wykorzystania. Konwersja fototermiczna
i zastosowanie ciepła uzyskiwanego z instalacji solarnych. Ogniwa fotowoltaiczne
i bierne wykorzystanie energii słonecznej. Zasady projektowania i wymiarowania
urządzeń.

2
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W4

Energia biomasy i biogazu. Wykorzystanie upraw celowych i biogazowni do
otrzymywania biogazu. Wykorzystanie energii chemicznej odpadów w procesach
termicznego ich przekształcania.

2

W5

Energia geotermalna i jej wykorzystanie w ciepłownictwie. Pompy ciepła.
Bezpośrednie i pośrednie metody wykorzystania energii. Magazynowanie,
konwersja i metody akumulacji stosowane do różnych rodzajów energii.

2

W6

Oszczędność energii. Metody oceny oddziaływania na środowisko oraz efektywności
ekonomicznej projektów z wykorzystaniem energii alternatywnych i odnawialnych.

2

W7

Energia jądrowa, reaktory i siłownie nuklearne. Czyste technologie węglowe
i układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (CHP) - proste
oraz parowo-gazowe.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Projekty
N3 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

62

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
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F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących (wykłady: waga 0,5, projekty: waga 0,5)

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0

nie posiada wystarczającej wiedzy na temat możliwości wykorzystania
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii oraz metod generacji użytecznych
postaci energii przy ich zastosowaniu; w części kolokwium dotyczącej tego efektu
kształcenia uzyskał(a) mniej niż 51% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 3.0

posiada wystarczającą wiedzę na temat możliwości wykorzystania
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii oraz metod generacji użytecznych
postaci energii przy ich zastosowaniu; w części kolokwium dotyczącej tego efektu
kształcenia uzyskał(a) pomiędzy 51% a 64% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 3.5

w części kolokwium dotyczącej tego efektu kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
65% a 74% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 4.0

w części kolokwium dotyczącej tego efektu kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
75% a 84% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 4.5

w części kolokwium dotyczącej tego efektu kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
85% a 94% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Na ocenę 5.0

w części kolokwium dotyczącej tego efektu kształcenia uzyskał(a) ponad
94% punktów za prawidłowe odpowiedzi
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

nie potrafi opracować koncepcji zasilania w energię elementów infrastruktury
przy wykorzystaniu energii odnawialnych i alternatywnych, nie dotrzymuje
terminu poprawkowego wykonania zadania pozbawionego istotnych błędów;

Na ocenę 3.0

potrafi opracować podstawowe elementy koncepcji bez istotnych błędów
w poprawkowym terminie;

Na ocenę 3.5

potrafi opracować podstawowe elementy koncepcji bez istotnych błędów
w zasadniczym terminie, zgodnie z harmonogramem studiów;

Na ocenę 4.0

potrafi prawidłowo opracować istotne części koncepcji w w poprawkowym
terminie;

Na ocenę 4.5

potrafi prawidłowo opracować istotne części koncepcji w zasadniczym terminie,
zgodnie z harmonogramem studiów;

Na ocenę 5.0

potrafi prawidłowo opracować koncepcję zasilania w energię elementów
infrastruktury przy wykorzystaniu energii odnawialnych i alternatywnych
w zasadniczym terminie, zgodnie z harmonogramem studiów;
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0

nie potrafi ocenić oddziaływania na środowisko projektów z wykorzystaniem
energii alternatywnych i odnawialnych oraz skali efektu ekologicznego w stosunku
do zaopatrywania ze źródeł konwencjonalnych, nie dotrzymuje terminu
poprawkowego wykonania zadania pozbawionego istotnych błędów;

Na ocenę 3.0

potrafi dokonać oceny bez istotnych błędów w poprawkowym terminie;

Na ocenę 3.5

potrafi dokonać oceny bez istotnych błędów w zasadniczym terminie, zgodnie
z harmonogramem studiów;

Na ocenę 4.0

potrafi dokonać oceny z drobnymi błędami w poprawkowym terminie;

Na ocenę 4.5

potrafi dokonać oceny z drobnymi błędami w zasadniczym terminie, zgodnie
z harmonogramem studiów;

Na ocenę 5.0

potrafi prawidłowo ocenić oddziaływanie na środowisko projektów
z wykorzystaniem energii alternatywnych i odnawialnych oraz skalę efektu
ekologicznego w stosunku do zaopatrywania ze źródeł konwencjonalnych,
w zasadniczym terminie, zgodnie z harmonogramem studiów;
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

nie wykazuje dostatecznej świadomości wpływu zaproponowanych rozwiązań na
możliwość realizacji w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju;

Na ocenę 3.0

wykazuje dostateczną świadomość wpływu zaproponowanych rozwiązań na
możliwość realizacji w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju;

Na ocenę 4.0

wykazuje dobrą świadomość zaproponowanych rozwiązań na możliwość realizacji
w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju;

Na ocenę 5.0

wykazuje bardzo dobrą świadomość zaproponowanych rozwiązań na możliwość
realizacji w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju;
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W01 K_W08

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7

N1

F1

EK2

K_U09 K_U13

Cel 2

P1

N2

F2

EK3

K_U13

Cel 2

P1

N2

F2
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

K_U13

Cel 2

P1 W1 W2 W3
W4 W5 W6 W7

N1 N2

F2
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż Agnieszka Flaga-Maryańczyk (kontakt: agnieszkaflaga@poczta.onet.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk (kontakt: agnieszkaflaga@poczta.onet.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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