
 
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 

Energooszczędność i budownictwo pasywne 

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 (letni) 

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

stacjonarne 

11 Liczba godzin  
12 Koordynator   dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis 
13 Prowadzący dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis 
14 Język wykładowy Polski lub angielski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

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

nie 

17 Wymagania wstępne nie 

18 Efekty kształcenia 

IM1A_W16 zna obecny stan wiedzy oraz kierunki rozwoju 
nauki i 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_K05 potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy 

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, a dotyczącego 
energooszczędnego lub pasywnego budynku wg podanych 
założeń. Elementem projektu jest też zaplanowanie 
wykorzystania odnawialnego źródła energii. Omawiane są 
założenia do projektu, wykonywane przykładowe 
obliczenia, dyskutowana możliwość wykorzystania różnych 
technologii. W ramach zajęć omawiane są zasady 



projektowania, stosowane materiały, technologie, kryteria 
doboru. 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) referatu (temat 
problemowy realizowany w grupie lub indywidualnie), b) 
projektu dotyczącego energooszczędności i budownictwa 
pasywnego; 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) 

Zapotrzebowanie energetyczne budynków. Zasady 
projektowania i realizacji budynków energooszczędnych i 
pasywnych. Termoodernizacja. Zastosowanie źródeł energii 
odnawialnych w budownictwie pasywnym. Innowacyjne 
materiały i technologie. 
EN: The energy demand of buildings. Principles of design 
and construction of energy efficient buildings and passive 
buildings. Buildings modernization. Renewable energy 
sources in passive buildings. Innovative materials and 
technologies. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zapotrzebowane energetyczne budynków (ciepło, energia 
elektryczna, inne rodzaje energii).  
Materiały, o zmiennych parametrach fizycznych, 
regulowanych parametrami środowiska zewnętrznego i/lub 
systemem zarządzania energią w budynku, w tym materiały 
o zmiennych właściwościach cieplnych, spektralnych, 
wilgotnościowych i inne, oraz technologie ich wytwarzania.  
Materiały i technologie chroniące budynki przed 
przegrzewaniem i/lub ograniczające straty ciepła.  
Materiały i technologie słonecznych systemów pasywnych 
zintegrowanych z obudową budynku.  
Materiały i technologie fotowoltaiczne zintegrowane z 
obudową budynku. Technologie  wielofunkcyjne  
energetycznie  (ogrzewanie,  chłodzenie,  wentylacja,  
klimatyzacja, produkcja energii elektrycznej) obudów 
budynku. 
Projekt domku jednorodzinnego pasywnego. Założenia 
projektowe. Dobór materiałów i ich ocena. Bilans cieplny 
budynku. Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Materiały stosowane w budownictwie pasywnym – wizyta w 
laboratorium energooszczędności, testowanie materiałów. 
Termomodernizacja budynków. Źródła energii odnawialnej 
– praktyczne zastosowanie. Obliczenia dotyczące 
zapotrzebowania na energię cieplną domku 
jednorodzinnego. Określenie źródła energii odpadowej i / 
lub odnawialnej bilansie energetycznym budynku. 
Wycieczka do centrum energooszczędności i budownictwa 
pasywnego i lub instalacji tego typu. 
Sprawdzian zaliczeniowy. 



 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

WNUK Ryszard Instalacje w domu pasywnym i 
energooszczędnym. Przewodnik Budowlany, 2007 
NACIĄŻEK Bianka,  PIOTROWSKI  Ryszard.  Jak 
zbudować dom energooszczędny i skorzystać z dopłaty 
Warszawa. Przewodnik Budowlany, 2013.  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 
Polski Komitet Normalizacyjny. PN-EN ISO 6946; lub inne 
wytyczne 
PIOTROWSKI Ryszard, DOMINIAK Paweł. Budowa domu 
pasywnego krok po kroku. Warszawa,  Przewodnik 
Budowlany. 2008. 
STRZESZEWSKI M., WERESZCZYŃSKI P. Norma PN-
EN 12831; Nowa metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego. Purmo, Warszawa, 2009.\ 
LEWANDOWSKI. Proekologiczne źródła energii 
odnawialnej. WNT, Warszawa, (różne wydania). 

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. 


