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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa 
przedmiotu B301 - Technologie i maszyny energetyczne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + C30 + L15 + P15 8 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 + C18 + L9 + P9 8 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: znajomość podstaw przemian energetycz-
nych lub „Termodynamika techniczna” – sem. 2.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie podstawowych wiadomości na temat wytwarzania 
energii mechanicznej, elektrycznej i cieplnej, zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami 
energetycznymi, zdobycie umiejętności tworzenia bilansów cieplnych elektrowni 
/elektrociepłowni oraz urządzeń podstawowych i pomocniczych wchodzących w ich skład. 

Metody dydaktyczne:  metody podające: wykład multimedialny, objaśnienie/wyjaśnienie, 
metody problemowe: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, „burza mózgów), metody 
eksponujące: film, metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, 
metoda projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, laboratorium, wykonanie  
i zaliczenie zadania projektowego, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń, laboratorium, projektu  
i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Formy energii pierwotnej i przetworzonej. Struktura zasobów energii. Silniki i maszyny robo-
cze – podstawowe typy, zasady pracy, zakresy zastosowań. Podstawowe technologie prze-
twarzania energii na pracę, ciepło i energię elektryczną : silnik spalinowy, technologia paro-
wa, gazowa i gazowo-parowa. Obiegi porównawcze i rzeczywiste. Koszty wytwarzania ener-
gii cieplnej i elektrycznej. Układy cieplne elektrowni konwencjonalnych, jądrowych, z turbi-
nami gazowymi i układów parowo-gazowych. Podstawy obliczeń oraz budowa kotłów, turbin, 
pomp, wymienników ciepła. Perspektywiczne technologie energetyczne. 
Ćwiczenia  
Bilanse energii dla wymiennika ciepła, wyparki, rozpręŜacza, kotła, turbiny parowej, gazowej 
i wodnej, silnika spalinowego, pompy , elektrowni cieplnej, ziębiarki. Sprawność obiegów 
termodynamicznych elektrowni cieplnych i elektrociepłowni, silników spalinowych, turbin pa-
rowych, gazowych i układów parowo-gazowych ziębiarek i pomp ciepła. 
Laboratoria  
Badanie procesów wymiany ciepła przez powierzchnie ogrzewalne kotłów z wykorzystaniem 
układu akwizycji danych. Metody kontroli oraz wizualizacji wymiany ciepła i procesów prze-
pływowych w czasie rzeczywistym. 
Projekty  
Projekt wymiennika ciepła płaszczowo rurowego dla podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej. 
Literatura podstawowa  
[1] Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Kutz M. (editor); Mechanical Engineers’ Handbook, Book 4. Energy and Power. John 
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Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA 2006. 
[4] Kreith F., West R. E. (editors); CRC Handbook of Energy Efficiency. CRC Press, Boca 

Raton, USA 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Stultz S. C., Kitto J. B.; Steam - Its Generation and Use. The Babcock & Wilcox Com-

pany,  Barberton, Ohio, USA 1992. 
[2] Rayaprolu K.; Boilers for Power and Process. CRC Press, Boca Raton, USA 2009. 
[3] Ganapathy V.; Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators. CRC Press, Boca 

Raton, USA 2003. 
[4] Peng W. W.; Fundamentals of Turbomachinery. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jer-

sey, USA 2008. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Taler 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa 
przedmiotu B302 - Kotły wodne i parowe i wymienniki ciepła 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + C15 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 + C9 + P9 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika techniczna”  - sem. 2, „Te-
chnika cieplna w inŜynierii bezpieczeństwa”- sem. 3.   

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z róŜnymi typami kotłów energetycznych, me-
todyka obliczeń komór paleniskowych, zapoznanie się z metodami obliczeń wymienników 
ciepła. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, wykonanie i zaliczenie projek-
tów, egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,2), projektu (0,3) i egzaminu 
(0,5). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ogólna klasyfikacja kotłów. Zasada działania i budowa kotła parowego. Paleniska rusztowe. 
Sposoby obliczania komory paleniskowej: metoda CKTI i strefowa. Instalacje kotłowe. Kon-
strukcja palników pyłowych i olejowych. Spalanie w kotłach ze złoŜem fluidalnym. Konstruk-
cje kotłów fluidalnych. Młyny i instalacje młynowe. Podział kotłów energetycznych. Kotły na 
parametry nadkrytyczne. Parownik kotła: walczak, rury opadowe, ekrany. Struktura przepły-
wu mieszaniny parowo wodnej w pionowym kanale rurowym. Przegrzewacze. Podgrzewacze 
wody. Podgrzewacze powietrza. Paliwa wykorzystywane w technice grzewczej (centralne 
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej) – rodzaje, właściwości, spalanie i za-
groŜeni. Kotły grzewcze konwencjonalne oraz technika kondensacyjna i kotły kondensacyjne 
– podział, cechy, budowa, charakterystyki pracy. Paleniska i palniki kotłów grzewczych. 
Sprawność cieplna i moc kotłów grzewczych. Ogólne informacje o wymiennikach ciepła - 
podział, podstawowe konstrukcje. Bilans cieplny wymiennika. Średnia logarytmiczna róŜnica 
temperatur. Obliczanie wymienników ciepła – klasyczna metoda, metoda NTU. Opory prze-
pływu czynnika. Współczynnik wnikania, przenikania ciepła. 
Ćwiczenia  
Obliczenia stechiometryczne. Obliczanie komory paleniskowej kotłów energetycznych. Obli-
czanie grubości ścianki walczaków kotła parowego. Obliczenia związane ze spalaniem paliw. 
Określenie zapotrzebowania na paliwo zuŜywane przez kotły grzewcze. Obliczanie palników 
inŜektorowych. 
Projekty  
Obliczanie konturu cyrkulacyjnego z naturalnym obiegiem wody. Obliczenia cieplne wymien-
nika płaszczowo rurowego. Obliczanie powierzchni wymiany ciepła. Obliczanie kompensacji 
wydłuŜeń cieplnych. Obliczenia konstrukcyjne wymiennika ciepła. Wyznaczanie napręŜeń 
dopuszczalnych. Dobór połączeń kołnierzowo – śrubowych. Obliczanie rozmieszczenia pod-
pór zbiornika ciśnieniowego. Obliczanie dna sitowego. 



 125

Literatura podstawowa  
[1] Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.; Kotły parowe, konstrukcje i obliczenia. WNT,  
     Warszawa 1979. 
[2] Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2009. 
[3] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe. Modelowanie i monitoring. PWN, Warszawa 

2011. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mayr F.; Kesselbetriebstechnik, Verlag Dr. Ingo Resch GmbH, 1999. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sławomir Grądziel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa 
przedmiotu B303 – Ochrona środowiska w energetyce 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z rodzajami zanieczyszczeń generowanych pod-
czas wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach i elektrociepłowniach opala-
nych węglem kamiennym, brunatnym, z blokami gazowo-parowymi i elektrowniach jądro-
wych. Sposoby ograniczania emisji  i usuwania pyłów i szkodliwych związków ze spalin. Za-
poznanie z zagadnieniami ochrony wód powierzchniowych. Zapoznanie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi dot. ochrony środowiska i ograniczania emisji do atmosfery. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach; samodzielne wykonanie dwóch projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów oraz projektów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicja czystego środowiska naturalnego, rodzaje zagroŜeń. Prognozy energetyczno-
ekologiczne dla Polski i świata. Spalanie paliw jako źródło zanieczyszczenia środowiska na-
turalnego (definicja spalania całkowitego i zupełnego oraz spalania z niedomiarem utlenia-
cza, skład spalin powstających przy spalaniu paliw naturalnych). Rodzaje zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery (pyły, SO2, NOX, CO i CO2 oraz węglowodory). Metody pierwotne 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Urządzenia i instalacje do odpylania ga-
zów. Metody wtórne redukcji emisji SO2 i NOX (układy do odsiarczania i odazotowania spalin 
oraz układy do jednoczesnego usuwania SO2 i NOX). Sekwestracja dwutlenku węgla. Zago-
spodarowywanie stałych odpadów paleniskowych. Ochrona wód powierzchniowych i gospo-
darka ściekowa prowadzona w elektrowniach. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem 
elektromagnetycznym. Przepisy i regulacje prawne dotyczące ochrony wód i atmosfery. 
Unieszkodliwianie, transport i składowanie zuŜytego paliwa z elektrowni jądrowych. 
Projekty  
Projekt cyklonu do odpylania spalin. Numeryczne modelowanie procesów zachodzących  
w cyklonie podczas odpylania spalin. 

Literatura podstawowa  
[1] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.; Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warsza-

wa 1997. 
[2] Kitto J.B., Stultz S.T.; Steam - Its Generation and Use. Babcock & Wilcox, Barberton 

2005. 
[3] Lunt R. R., Cunic J. D.; Profiles In Flue Gas Desulfurization. Wiley, New York 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Gerard D., Wilson E., Wilson L. (Eds).; Carbon Capture and Sequestration Integrating 

Technology, Monitoring, Regulation. Wiley-Blackwell, New York 2007. 
[2] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe. Modelowanie i monitoring. PWN, Warszawa 
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2011. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Tomasz Sobota 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa 
przedmiotu B304 – Eksploatacja ci śnieniowych urz ądzeń energetycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z przeznaczeniem, budową i działaniem insta-
lacji energetycznych. Nabycie umiejętności prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji ciśnienio-
wych instalacji kotłowych w układach wodnym i parowym kotłów energetycznych na parame-
try pod i nadkrytyczne.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne, zajęcia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium końcowe. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Budowa i dane techniczne kotłów energetycznych. Nieustalone procesy nagrzewania  
i ochładzania ciśnieniowych elementów kotła. Szybkości nagrzewania kryterialnych, grubo-
ściennych, elementów ciśnieniowych kotła. Dopuszczalne napręŜenia cieplne i pochodzące 
od ciśnienia w elementach kotłów. Obowiązujące przepisy kotłowe dotyczące części ciśnie-
niowej kotłów. Przygotowanie kotła i urządzeń pomocniczych do uruchomienia. Uruchamia-
nie kotła ze stanu zimnego i ze stanu gorącej rezerwy. Obsługa kotła w czasie ruchu. Wyłą-
czanie kotła z ruchu. Zagadnienia BHP. 

Literatura podstawowa  
[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Pronobis M.; Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002. 
[3] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Janiczek R.; Eksploatacja elektrowni parowych. WNT, Warszawa 1992. 
[2] Cwynar L.; Rozruch kotłów parowych. WNT,  Warszawa 1978. 
[3] PN-EN 12952-3; 2009 - Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 3: Kon-

strukcja i obliczenia części ciśnieniowych. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bohdan Węglowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa 
przedmiotu 

B305 - Symulacja komputerowa w projektowaniu maszyn   
i urz ądzeń energetycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z fragmentami normy EN 12952-3. Zrozumie-
nie podstaw termospręŜystości oraz metody elementów skończonych. Zastosowanie MES do 
symulacji komputerowej pracy wybranego elementu konstrukcyjnego. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych, wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów indywidualnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Opis fragmentów Europejskiej normy EN 12952-3 jako przepisów obowiązujących w Polsce. 
Wyznaczenie dopuszczalnych napręŜeń oraz dopuszczalnych szybkości nagrzewania  
i ochładzania wybranych elementów konstrukcyjnych bloku energetycznego. 
Zapisanie kompletu równań termospręŜystości dla zagadnień dwuwymiarowych. Rozwiązy-
wanie zagadnień cieplno-wytrzymałościowych za pomocą metody elementów skończonych. 
Przykłady symulacji pracy elementów konstrukcyjnych bloku energetycznego. 
Projekty  
Symulacja komputerowa pracy wybranego elementu konstrukcyjnego bloku energetycznego 
za pomocą metody elementów skończonych przy wykorzystaniu programu ANSYS. Porów-
nanie uzyskanych maksymalnych napręŜeń z napręŜeniami dopuszczalnymi. 

Literatura podstawowa  
[1] Duda P.; Monitorowanie cieplno-wytrzymałościowych warunków pracy ciśnieniowych 

elementów urządzeń energetycznych. Monografia PK, seria Mechanika z. 81. Wyd. PK, 
Kraków 2004. 

[2] Bielski J.; Wprowadzenie do inŜynierskich zastosowań metody elementów skończonych.  
Wyd. PK, Kraków 2010. 

[3] Noda N., Hetnarski R.B., Tanigawa Y.; Theraml Stresses, Rochester, NY, USA, Lastran 
Corporation 2000. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] PN-EN 12952-3 - Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 3: Konstrukcja  

i obliczenia części ciśnieniowych. PKN 2004. 
[2] Łaczek S.; Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS. Wyd. PK,  

Kraków 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Duda, Prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa 
przedmiotu B306 - Monitorowanie maszyn i urz ądzeń ciśnieniowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z budową i działaniem systemów monitorowania 
pracy elementów ciśnieniowych urządzeń i bloków energetycznych w energetyce cieplnej. 

Metody dydaktyczne:  zajęcia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Monitorowanie pracy modelu walczaka kotła energetycznego, pomiar temperatury i odkształ-
ceń za pomocą pomiarów tensometrycznych z wykorzystaniem komputerowego układu do 
zbierania danych, wyznaczanie napręŜeń cieplnych. Monitorowanie napręŜeń w nagrzewa-
nym modelu połączenia walczak-rura opadowa. 

Literatura podstawowa  
[1] Taler J., Duda P., Węglowski B.; Thermal-strength monitoring and remnant lifetime as-

sessment of pressure components of power steam boilers (Chapter 6), Diagnostics of 
new-generation thermal power plant. PAN, Gdańsk 2008 (pp252-338). 

[2] Węglowski B.; Blok ograniczeń termicznych energetycznych kotłów parowych. Wyd. PK, 
Kraków 2001. 

[3] Cwynar L.; Rozruch kotłów parowych. WNT, Warszawa 1978. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Taler J.; Procesy cieplne i przepływowe. Modelowanie i monitoring. PWN, Warszawa 

2011. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bohdan Węglowski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa 
przedmiotu B307 – Automatyka i sterowanie w energetyce 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową i działaniem systemów regulacji  
i sterowania stosowanych w energetyce zawodowej. 

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne, laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe pojęcia automatyki. Rodzaje układów automatyki. Własności statyczne i dyna-
miczne podstawowych elementów liniowych i nieliniowych. Transformaty Fouriera, Laplace’a 
i Z. Modele sygnałów i ich charakterystyki. Modelowanie układów w przestrzeni stanów. 
Schematy blokowe – zasada budowy, przekształcenia schematów blokowych, wyznaczanie 
transmitancji układów, sprzęŜenia zwrotne. Charakterystyki typowych obiektów regulacji  
i regulatorów. Stabilność układów liniowych i nieliniowych. Sterowanie i regulacja. Układy  
o działaniu przerywnym (dyskretnym). Cyfrowe układy automatyki oraz ich schematy. 
Laboratoria  
Pomiar temperatury z wykorzystaniem przetworników AC. Pomiar ciśnienia z wykorzysta-
niem przetworników AC. Przetworniki słuŜące do pomiaru gęstości strumienia gazu. Regula-
cja temperatury z zastosowaniem prostych regulatorów do regulacji stałowartościowej. Po-
godowy regulator temperatury centralnego ogrzewania. Układy automatyki przemysłowej – 
układ sterowania wtryskiwaczami. 

Literatura podstawowa  
[1] Kowal J.; Podstawy automatyki. Wyd. AGH, Kraków 2006. 
[2] Dębowski A.; Automatyka, podstawy teorii. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Kasprzyk J.; Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Chau P. C.; Process Control. Cambridge University Press, 2002. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Bezpiecze ństwa 

Specjalno ść Bezpiecze ństwo Maszyn, Urz ądzeń i Systemów Energetycznych 
Kod - nazwa przed-
miotu B308 - Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magister-
skiej. Nabycie umiejętności prezentacji i referowania zagadnień objętych tematyką specjalno-
ści. 

Metody dydaktyczne:  samodzielna prezentacja, analiza poprawności wykonania opracowa-
nego przez inne osoby projektu, uczestnictwo w dyskusji na temat zagadnień objętych spe-
cjalnością. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  ocena z  prezentacji, ocena poprawności i stopnia 
zaawansowania projektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena  z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Metodyka pisania prac dyplomowych. Redagowanie tekstów technicznych. Zasady dotyczące 
cytowań. Schemat pracy dyplomowej typu: badawczo – pomiarowego, konstrukcyjnego, kom-
pilacyjnego - analizy problemu, zagadnienia technicznego na podstawie literatury i innych 
dostępnych materiałów. Błędy popełniane przy pisaniu prac dyplomowych. Prezentacje zadań 
realizowanych w ramach pracy dyplomowej z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i 
systemów energetycznych oraz obrona słuszności sposobu ich rozwiązania. Referowanie 
i obrona pracy dyplomowej. Przebieg egzaminu dyplomowego. 

Literatura podstawowa  
[1] Bielec B., Bielec E.; Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB, 

Kraków 2000. 
[2] Godziszewski J.; Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych.  

TNOiK, Zielona Góra 1987. 
[3] Opoka E.; Uwagi o pisaniu i redagowania prac dyplomowych na studiach technicznych. 

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Wolański A.; Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. PWN, Warszawa 2008. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 
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