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S YL AB US  MOD UŁ U ( PRZE DM IOTU)  
 

Kod 
modułu 

 
Nazwa 
modułu 

Automatyka budynkowa 
Kod 
Erasmusa 

06.2 

Instytut Politechniczny 
Liczba 
godzin 

L/30, P/15 
Punkty 
ECTS 

3 

Kierunek Elektrotechnika Rok studiów III Semestr 6 

Osoba odpowiedzialna za moduł mgr inż. Piotr Kapustka 

Osoby prowadzące zajęcia mgr inż. Piotr Kapustka 

Rodzaj modułu Obieralny Typ zajęć Stacjonarne 
Język 
wykładowy 

polski 

Profil 
kształcenia 

Praktyczny 
Poziom 
kształcenia 
(studiów) 

Pierwszego stopnia 
Forma i tryb 
prowadzenia 
studiów 

stacjonarne 

Zakres nauk 
podstawowych 

nie 
Zajęcia ogólnouczelniane / 
na innym kierunku 

nie 

Przyporządkowanie modułu do obszaru kształcenia Obszar nauk technicznych 

Strona internetowa  

 

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) 

numer 

efektu 

kształc

enia  

Student, który zaliczył moduł (przedmiot) 

wie/umie/potrafi: 

SYMBOL  

(odniesienie 

do)  

KEK 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia 

(forma zaliczeń) 

Forma 

zajęć 

dydakty 

cznych* 

 

W1 
Opisuje podstawowe metody programowania 
systemów automatyki budynkowej.  

ET1P_W06 
ET1P_W16 

Sprawdzian z teorii i 
praktyczny 

LO 

W2 
Tworzy oprogramowanie, konfiguruje i integruje 
urządzenia w systemach sterujących oraz 
realizuje wizualizację wybranych parametrów 

ET1P_W06 
ET1P_W12 
ET1P_W16 

Sprawdzian z teorii i 
praktyczny 

LO 

U1 
Projektuje algorytm sterowania, realizuje projekt 
zgodnie z zadaną specyfikacją, przeprowadza 
testy i ewaluację opracowanego rozwiązania 

ET1P_U06 
ET1P_U08 
ET1P_U09 

Zadania projektowe i 
kontrolne  

P 

U2 

Porównuje warianty projektowe układu 
sterowania ze względu na zadane kryteria 
użytkowe i ekonomiczne (szybkość działania, 
skuteczność detekcji błędów wykonania, 
odporność na zakłócenia, niezawodność).  

ET1P_U08 
Ocena samodzielnej 
realizacji zadanych 
zadań  

P 

U3 
Stosuje metody symulacyjne i eksperymentalne 
do analizy i oceny funkcjonowania wykonanego 
oprogramowania. 

ET1P_U08 
ET1P_U14 

Zadania projektowe i 
kontrolne  

P 

K1 

Organizuje pracę w zespole oraz jest świadomy 
odpowiedzialności za pracę własną i działalność 
wspólną podczas opracowywania 
oprogramowania i realizacji eksperymentów 
pomiarowych. 

ET1P_K03 
Aktywność podczas 
ćwiczeń laboratoryjnych 

LO, P 

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia (skrócony opis) 

Program przedmiotu obejmuje treści dotyczące systemów infrastruktury technicznej budynków i automatyzacji 
poszczególnych elementów takich jak zasilania elektryczne, ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie. W ramach 
przedmiotu studenci zapoznają się z rodzajami wentylacji i klimatyzacji, sterowaniem oświetlenia, systemami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia ludzi a także mienia. W ramach ćwiczeń przeprowadzą integracje 
systemów automatyki, bezpieczeństwa a także zaprojektują i wykonają system wizualizacji procesów i obiektu, 
przeprowadzą szereg symulacji i eksperymentów oraz opracują układ sterowania dla domu jednorodzinnego. 
Studenci zdobędą wiedzę w zakresie standardów automatyki budynków takich jak BACnet , LOX, KNX oraz coraz 
powszechniejszych systemów bezprzewodowych a także otwartych systemów pozwalających na integrację 
podzespołów różnych producentów.         

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 

W ramach modułu zajęcia są prowadzone w formie laboratorium (30 godzin) i zajęć projektowych (15 godzin). 
 

LABORATORIUM POMIAROWE (30 godz.): 

1. Wprowadzenie do laboratorium (2 godz.). 
2. Praktyczne tworzenie podstawowych elementów projektu – sterowanie oświetleniem (3 godz.). 
3. Automatyzacja central wentylacji i klimatyzacji (3 godz.).  



Strona 2 z 2 

4. Przykłady realizacji sterowania układami wentylacji i klimatyzacji. (3 godz.). 
5. Praktyczne sterowanie pracą urządzeń grzewczych. (3 godz.). 
6. Przykłady użycia układów logicznych w systemach bezpieczeństwa ludzi i mienia. (3 godz.). 
7. Implementacja systemu zarządzania energią i współpracy z instalacjami OZE. (3 godz.)  
8. Projektowanie  interfejsu użytkownika i systemów wizualizacji. (3 godz.). 
9. Integracji kilku przykładowych systemów/standardów automatyki budynkowej (3 godz.). 
10. Przeprowadzenie kolokwiów i zaliczanie sprawozdań  (4 godz.).  

 
PROJEKT (15 godz.): 

W ramach zajęć projektowych studenci samodzielnie opracowują od strony teoretycznej oraz przygotowują 
praktyczną implementację oprogramowania prostego systemu dla domu jednorodzinnego wyposażonego w 
następujące elementów automatyki budynkowej.  

1. Centrala alarmowa 
2. Rekuperator 
3. Pompa ciepła z systemem fotowoltaicznym 
4. Rolety 
5. Stacja pogodowa 
6. System wizualizacji  

Każdy student lub 2-osobowy zespół w projekcie uwzględnić powinien integracją co najmniej 3 elementów. 

Stosowane metody dydaktyczne 

Laboratorium – prowadzone w formie praktycznej weryfikacji przekazywanej wiedzy za pomocą krótkich 
prezentacji kolejnych partii przerabianego materiału. Studenci dysponują materiałami do laboratorium. Zajęcia 
projektowe służą do sprawdzenia opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie systemów automatyki 
budynkowej, sterowania i integracji poszczególnych elementów 

Forma i warunki zaliczenia, sposób obliczania oceny końcowej 

1. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z 
zaliczenia sprawdzianu praktycznego w ramach laboratorium oraz zaliczenia projektu. 

2. Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej ŚR ocen uzyskanych ze sprawdzianu 
praktycznego z laboratorium oraz z projektu  

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Wiadomości zdobyte na przedmiotach podstawowych i kierunkowych.  

Zalecana literatura i pomoce naukowe 

1. Kwaśniewski J., Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach, BTC Legionowo 2011 
2. G.Hayduk, P.Kwasnowski Podręcznik INPE SEP Wprowadzenie do technologii LonWorks – Zeszyt 29 

Wydawnictwo SEP-COSiW, Warszawa, 2010 
3. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr inż. Jana Strojnego PODRĘCZNIK INPE DLA ELEKTRYKÓW ZESZYT 

10. Instalacja elektryczna w systemie KNX/EIB Czerwiec 2006 
4. Opracowanie zbiorowe, Inteligentny budynek – Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika, PWN 

2018 
5. Karty techniczne i instrukcje użytkowania producentów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

Udział w zajęciach laboratorium pomiarowego 30 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych 10 

Opracowanie wyników pomiarów i wykonanie sprawozdania 10 

Udział w zajęciach projektowych oraz samodzielne opracowanie 
projektu 

20 

Przygotowanie do sprawdzianów 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 

Punkty ECTS za moduł 3 

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 

2 

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym 3 

Uwagi 

Słowa kluczowe: automatyka budynkowa, inteligentne budynki, systemy zarządzania budynkami i energią 

  Wykład – W, Ćwiczenia – Ć, Laboratorium ogólne – LO, Laboratorium informatyczne – LI, Projekt – P, 
Seminarium – S, Lektorat – L, Praktyka – PR, Samokształcenie – SK 
                                                 
 


