
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny/ Zakład Technologii Materiałów 

2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Przedmiot humanistyczny – Energie odnawialne. 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

do wyboru 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator   dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis 

13 Prowadzący dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis 

14 Język wykładowy Polski/ opcjonalnie angielski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

tak 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

nie 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

IM1A_W16 zna obecny stan wiedzy oraz kierunki rozwoju nauki 
o materiałach 
IM1A_17 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia 
społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w 
praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa 
dotyczące eksploatacji materiałów 
IM1A_U18 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i 
narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań 
inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i 
zastosować właściwą metodę i narzędzia 
IM1A_K01 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego 
dokształcania się, w tym podnoszenia kompetencji zawodowych 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Ćwiczenia: Wprowadzenie do tematu kolejnych zajęć realizowane 
jest przez prowadzącego z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych i materiałów drukowanych. Jednym z 
elementów zajęć jest samodzielne wykonanie projektu 
obliczeniowego przez studentów, dotyczącego praktycznego 
wykorzystania różnych technologii wykorzystujących odnawialne 
źródła energii dla małego gospodarstwa domowego. W ramach 
zajęć omawiane są założenia do projektu, wykonywane 
przykładowe obliczenia, dyskutowana możliwość wykorzystania 
różnych technologii. Kilka ćwiczeń poświęconych jest 
szczegółowemu zapoznaniu się studentów z odnawialnymi 
źródłami energii. W tym celu wykorzystywane są modele 
laboratoryjne, materiały multimedialne, elektroniczne bazy 



danych dostępne poprzez Internet. Wycieczki tematyczne i zajęcia 
terenowe. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Na ocenę końcową składają się oceny z a) projektu dotyczącego 
zwiększenia udziału  źródeł energii odnawialnych w bilansie 
energetycznym gospodarstwa domowego oraz oszczędności 
wykorzystania energii  lub wykorzystania energii odpadowej 
(temat realizowany w grupie lub indywidualnie); b) referatów 
tematycznych przygotowanych przez studentów c) sprawdzianów, 
odpowiedzi ustnych lub też  sprawozdań z ćwiczeń i zajęć 
terenowych. 

21 Forma i warunki zaliczenia Prace pisemne i odpowiedzi ustne 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

(PL) Ćwiczenia:  
Zapotrzebowane energetyczne budynków (ciepło, energia 
elektryczna, etc.). Źródła energii odnawialnych. Praktyczne 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie. 
Projekt budynku energooszczędnego.   
(EN) Tutoring: 
The energy demand of buildings (heat, electricity and etc.). 
Renewable energy sources. The practical use of renewable energy 
sources in buildings. Project of the energy – efficient building. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia:  
Zapotrzebowane energetyczne budynków (ciepło, energia 
elektryczna, inne). Projekt domku jednorodzinnego 
wykorzystującego co najmniej jedno dodatkowe źródło 
energii odnawialnej. Założenia projektowe. Dobór 
materiałów i ich ocena. Zapotrzebowane energetyczne 
budynków.  Sposoby oszczędzania energii i wykorzystania 
energii odpadowej. Obliczenia projektowego obciążenia 
cieplnego. Bilans cieplny budynku. Komponenty budowlane 
i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki 
przenikania ciepła. Wentylacja budynku. Rekuperatory i 
wymienniki ciepła. Domy energooszczędne, zero-
energetyczne, domy pasywne. Termomodernizacja 
budynków. 
Źródła energii odnawialnej. Energia słoneczna: kolektory 
ciepła, fotowoltaika. Energia wody. Energia wiatrowa. 
Geotermia i pompy ciepła. Ogniwa paliwowe. Energetyka i 
duże instalacje wykorzystujące źródła energii odnawialnej. 
Problemy dotyczące gromadzenia energii, konwersji energii 
i jej przechowywania. (akumulatory, elektroliza i 
przechowywanie wodoru, kumulacja ciepła, pompowanie 
wody, itp.).  
Źródła energii odnawialnej – praktyczne zastosowanie. 
Obliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię domku 
jednorodzinnego. Dobór technologii i urządzeń 
wykorzystujących źródła odnawialne. Ich  udział w bilansie 
energetycznym budynku. Przedstawienie projektów i ich 
dyskusja. Wycieczka do elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii (słonecznej, wiatrowej lub 
wodnej) Sprawdzian zaliczeniowy. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

LEWANDOWSKI. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. 
WNT, Warszawa, (różne wydania). 
PASKA J. Technologie rozproszonych źródeł energii. Zeszyt 



38. COSiW SEP „INPE” Bełchatów. 2011.  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. Polski 
Komitet Normalizacyjny. PN-EN ISO 6946; lub inne wytyczne 
STRZESZEWSKI M., WERESZCZYŃSKI P. Norma PN-EN 
12831; Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego. Purmo, Warszawa, 2009. 
Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. GUS, Warszawa, 
2013. 
WOLANCZYK F. Elektrownie wiatrowe. KaBe 2009 
KLUGMAN- RADZIEMSKA E. Odnawialne źródła energii – 
przykłady obliczeniowe. Wyd Politechniki Gdańskiej. 2013. 
OSZCZAK Kolektory słoneczne i fotoogniwa w twoim domu. 
Warszawa 2012.   

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

  

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

  

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

  

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Uwaga:  
dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów 
proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów 
wyrazów na sylaby. 


