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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E301 - Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika przemian energetycznych 
i wymiana ciepła” – sem. 2 i 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami otrzymywania wodoru i jego ma-
gazynowania. Zdobycie umiejętności zapisywania reakcji elektrochemicznych zachodzących 
w ogniwach paliwowych. Zapoznanie się z rodzajami ogniw paliwowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach tablicowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń tablicowych. 
Ocena ko ńcowa: ocena z zaliczenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Własności wodoru. Metody przemysłowe otrzymywania wodoru. Metody przyszłościowe 
otrzymywania wodoru. Magazynowanie wodoru. Najnowsze zastosowania wodoru. 
Spalanie wodoru w ogniwach paliwowych. Termodynamika ogniw paliwowych. Reakcje elek-
trochemiczne w ogniwach paliwowych. Równanie Butlera-Volmera. Wymiana masy w ogni-
wach paliwowych. Modelowanie ogniw paliwowych. ZałoŜenia upraszczające. Równania opi-
sujące zachodzące zjawiska. Charakterystyka ogniw paliwowych. Rodzaje ogniw paliwo-
wych. Znaczenie ogniw paliwowych w ochronie środowiska. 
Ćwiczenia  
Zapisywanie reakcji elektrochemicznych zachodzących w ogniwach paliwowych. Wyznacza-
nie charakterystyk ogniw paliwowych. Łączenie ogniw paliwowych. Określanie sprawności 
ogniw paliwowych. 

Literatura podstawowa  
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
[2] O’Hayre R. et al.; Fuel Cell Fundamentals. John Wiley & Sons, New York 2009. 
[3] Hodge B. K.; Alternative Energy Systems and Applications. John Wiley & Sons, Starkville 

2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Al-Hallaj S.,  Kiszynski K.; Hybrid Hydrogen Systems, Stationary and Transportation Ap-

plications, Springer 2008. 
[2] Bove P., Ubertini S.; Modeling Solid Oxide Fuel Cells: Methods, Procedures and Tech-

niques, Amazon 2008. 

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 Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E302 - Energetyczne wykorzystanie biomasy 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z moŜliwościami energetycznego wykorzystania 
biomasy, technikami spalania w przedpaleniskach i współspalania biomasy w kotłach ener-
getycznych.  

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna, zajęcia tablicowe i laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianów kontrolnych, zdanie eg-
zaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń, laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład  
Definicja biomasy jako odnawialne źródło energii. Charakterystyka i energetyczny potencjał 
biomasy. Technologie i urządzenia do spalania i współspalania biomasy z innymi paliwami. 
Zintegrowane układy parowo-gazowe. Technologie zgazowania biomasy. Instalacje do 
współspalania biomasy w duŜych kotłach energetycznych. Budowa i zasada działania cie-
płowni opalanych drewnem i słomą. Biopaliwa. Surowce do produkcji biopaliw. Biogaz. Źró-
dła i technologie pozyskiwania biogazu. Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania 
biomasy. 
Ćwiczenia  
Obliczanie zapotrzebowania na ciepło i projektowanie instalacji grzewczej z kotłem na bio-
masę, Obliczanie sprawności kotłów na biomasę. Analiza pracy duŜych kotłów energetycz-
nych współspalających biomasę, obliczanie sprawności, problemy eksploatacyjne. 
Laboratoria  
Wyznaczanie wartości opałowej biomasy. Procesy spalania biomasy. Określanie sprawności 
kotła na biomasę. 

Literatura podstawowa  
[1] Lewandowski W.; Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa 2003. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Pronobis M.; Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Klugman-Radziemska E.; Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Poli-

techniki Gdańskiej, Gdańsk 2009. 
[2] Wandrasz J., Wandrasz A.; Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w proce-

sach termicznych. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2006. 

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 Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E303 - Chłodnictwo i pompy ciepła 

 

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

Stacjonarne - I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy termodynamiki” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności identyfikacji cieplnej róŜnych obiegów 
chłodniczych, poznanie problemów regulacyjnych występujących w technice chłodniczej. 

Metody dydaktyczne:  zajęcia laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie sprawozdań  z laboratorium, uzyskanie 
pozytywnej oceny z  kolokwium, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 
Wykłady  
Parowe obiegi porównawcze: obieg Carnota i Lindego. Rzeczywisty ziębniczy obieg lewo-
bieŜny. Nowoczesne czynniki ziębnicze stosowane w technice chłodniczej – właściwości, 
zakres zastosowań. Nośniki ciepła. Czynniki ziębnicze w świetle ochrony środowiska. Wła-
ściwości czynników, zakres zastosowań. SpręŜarkowe obiegi jednostopniowe. Podstawy 
działania urządzeń absorpcyjnych. SpręŜarka termiczna. Podział i zastosowanie pomp cie-
pła. SpręŜarkowe pompy ciepła. Sorpcyjne pompy ciepła. Termoelektryczne pompy ciepła. 
Inne rodzaje pomp ciepła. Dolne (odnawialne i sztuczne) oraz górne źródła ciepła. Elementy 
spręŜarkowych i sorpcyjnych pomp ciepła. Akumulacja ciepła. Przykłady zastosowań pomp 
ciepła. Koszty wytwarzania ciepła za pomocą róŜnych urządzeń grzewczych. 

Laboratoria  
Identyfikacja spręŜarkowego obiegu urządzenia ziębniczego. Dobór i charakterystyka termo-
statycznego zaworu rozpręŜnego. Identyfikacja kaskadowego obiegu ziębniczego. Bilans 
ciepła obiektu na przykładzie komory chłodniczej. Systemy sterowania urządzeń chłodni-
czych-moduł sterujący Masterlog. Problemy regulacyjne urządzeń chłodniczych: regulacja 
temperatur parowania i skraplania, odszranianie. Obieg chłodniczy pompy ciepła typu powie-
trze-woda. 
Literatura podstawowa  
[1] Zalewski W.; Pompy ciepła. IPPU Masta, Gdańsk 2001. 
[2] Kays W/M/, London A.L.; Compact heat exchangers. Krieger Publishing Company, Mala-

bar, Florida 1998. 
[3] Recknagel H. i inni; Ogrzewanie i klimatyzacja-poradnik. EWFE, Gdańsk 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zalewski W.; Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. PK, Kraków 2007.  
[2] Gutkowski K. M.; Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Beata Niezgoda-śelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5)  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E304 - Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowy ch 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami zagospodarowanie i unieszko-
dliwiania odpadów.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Źródła powstawania odpadów. Odpady komunalne i przemysłowe. Podział odpadów. Ilość i 
skład morfologiczny odpadów komunalnych. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 
składowanie, kompostowanie, metody termiczne. Składowiska: lokalizacja, i budowa składo-
wisk, eksploatacja składowisk odpadów (składowiska komunalne, składowanie odpadów 
niebezpiecznych). Metody uszczelniania składowisk. Rekultywacja składowisk. Sposoby uty-
lizacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów. Systemy kompostowania. Procesy spa-
lania i pirolizy, spalanie i piroliza odpadów komunalnych. 
Ćwiczenia  
Obowiązki  wytwarzających  i  odbiorców  odpadów: zapobieganie powstawaniu od-
padów lub ograniczenie ich ilości, wykorzystywanie odpadów jako surowców wtór-
nych, wykorzystywanie, usuwanie lub unieszkodliwianie odpadów, uzyskanie zgody 
organu administracji (zezwolenia na wytwarzanie, usuwanie, w tym na transport, 
unieszkodliwianie i wykorzystywanie odpadów), prowadzenie jakościowej i ilościowej 
ewidencji wytwarzanych odpadów, szczególne zasady postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi,  postępowanie z opakowaniami. 
Literatura podstawowa  
[1] Siuta I., Wasiak G.; Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym. 

Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1991. 
[2] Kempa E.; Gospodarka odpadami miejskimi. Arkady, Warszawa 1983. 
[3] Jędrczak A.; Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Oleszkiewicz J.; Eksploatacja składowiska odpadów. Lem Projekt, Kraków 1999.  
[2] Cęckiewicz St.; Utylizacja osadów ściekowych i innych odpadów. CEBEA, Kraków 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów ENERGETYKA 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E305 - Energetyka wodna i wiatrowa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 4 i 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową elektrowni wodnych i wiatrowych, 
rodzajami turbin oraz ekonomicznymi aspektami budowy tych elektrowni. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach tablicowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń tablicowych, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,4) i egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wykorzystanie energii wodnej – ujęcie historyczne. Stan obecny oraz perspektywy wykorzy-
stania energii wodnej. Kierunki wykorzystania energii wodnej. Zasoby energii wodnej na 
świecie i ich podział. Potencjał teoretyczny, techniczny i praktyczny zasobów energii wodnej. 
Technologie wykorzystania energii wodnej, podstawy teoretyczne konwersji energii spadku 
wód (zasada zachowania energii – prawo Bernoulliego). Podział elektrowni wodnych, ze 
względu na geograficzne oraz hydrologiczne charakterystyki lokalizacji: elektrownie zbiorni-
kowe, elektrownie przepływowe, elektrownie kanałowe. Inne klasyfikacje: elektrownie: nisko-
spadowe, średniospadowe, wysokospadowe, elektrownie: przyzaporowe, derywacyjne, elek-
trownie: pracujące równolegle z siecią energetyczną albo na sieć wydzieloną, elektrownie: 
duŜe, małe (pod względem mocy). Rodzaje turbin wodnych i zasady działania i metody do-
boru. Oddziaływanie elektrowni wodnych na środowisko: architektoniczny (fizyczny), ekolo-
giczny, społeczny. Ekonomiczne aspekty budowy i funkcjonowania elektrowni wodnych: 
koszty inwestycyjne, koszty obsługi i utrzymania, koszty produkcji energii. Podstawy teore-
tyczne wykorzystania wiatru. Uwarunkowania prawne i programowe rozwoju energetyki wia-
trowej w Polsce. PrzybliŜone metody obliczeń stosowane przy projektowaniu elektrowni wia-
trowych. Ocena zasobów energetyki wiatrowej w Polsce. Opis rozwiązań konstrukcyjnych 
stosowanych elektrowni wiatrowych. Opis rozwiązań konstrukcyjnych podstawowych ele-
mentów elektrowni wiatrowych. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Przegląd projektów 
elektrowni wiatrowych występujących w Polsce. Wpływ elektrowni wiatrowych na system 
elektroenergetyczny oraz na środowisko naturalne. 
Ćwiczenia  
Obliczenia spadu teoretycznego i dyspozycyjnego dla elektrowni wodnych, obliczenia strat w 
kanałach doprowadzających wodę do turbiny, dobór turbiny dla wybranego typu elektrowni 
wodnej. Wyznaczanie mocy turbiny wiatrowej. Dobór turbiny wiatrowej. 

Literatura podstawowa  
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 
[3] Klugman-Radziemska E.; Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Poli-

techniki Gdańskiej, Gdańsk 2009. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Da Rosa A.; Fundamentals of Renewable Energy Processes. Elsevier, New York 2009. 
[2] Hodge B. K.; Alternative Energy Systems and Applications. John Wiley & Sons, Starkville 

2009. 

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 Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E306 - Kolektory słoneczne i fotoogniwa 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „ Termodynamika przemian energetycznych 
i wymiana ciepła” – sem. 2 i 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową oraz zasadą działania kolektorów 
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych; umiejętność wykonania obliczeń związanych z dobo-
rem tych urządzeń. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Słońce i promieniowanie słoneczne. Bilans mocy promieniowania słonecznego. Metody wy-
korzystania energii słonecznej. Podział, budowa oraz zasada działania kolektorów słonecz-
nych. Rozkład temperatury w absorberze kolektora płaskiego. Sprawność kolektorów sło-
necznych. Dobór kolektorów oraz opłacalność pozyskiwania energii słonecznej. Konfiguracje 
systemów grzewczych wykorzystujących kolektory słoneczne. Wprowadzenie do tematu 
ogniw fotowoltaicznych. Konwersja fotowoltaiczna. Charakterystyki ogniw fotowoltaicznych. 
Sprawność fotoogniw. Moduły ogniw słonecznych. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych. 
Laboratoria  
Badania sprawności cieczowego kolektora słonecznego. Wyznaczanie sprawności kolektora 
w funkcji temperatury zredukowanej. Sporządzanie bilansu energetycznego kolektora. Bada-
nie ogniwa fotowoltaicznego. 
Literatura podstawowa  
[1] Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej. Wyd. PW, 

Warszawa 2000. 
[2] Smolec W.; Fototermiczna konwersja energii słonecznej. PWN, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pluta Z.; Słoneczne instalacje energetyczne. Wyd. PW, Warszawa 2003. 
[2] Chmielniak T.; Technologie energetyczne. WNT, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wiesław Zima, prof. PK 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

E307 - Niskoenergetyczne instalacje grzewcze i elek tryczne  

w budownictwie 
 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Gospodarka energetyczno-cieplna”  
– sem. 2, „Ogrzewnictwo, wentylacja” – sem. 3, „Wymiana ciepła i masy” – sem. 5.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami oszczędności energii na cele 
ogrzewcze i wentylacyjne w budownictwie.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i kolokwium z części wykłado-
wej. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe informacje dotyczące niskoenergetycznych źródeł ciepła. Rodzaje energii w 
ocenie budynków. Zasady bilansowania energii. Standardy energetyczne w budownictwie. 
Podstawowe parametry budynków niskoenergetycznych. Domy niskoenergetyczne. 
Oszczędne gospodarowanie energią. Ogrzewanie niskotemperaturowe. Technika kondensa-
cyjna w ogrzewnictwie. Małe elektrociepłownie blokowe. Ochrona cieplna w budownictwie – 
jakość izolacji. 
Ćwiczenia  
Obliczanie strat ciepła przez przegrody budowlane. Zapotrzebowanie na energię cieplną w 
ogrzewnictwie. Zapotrzebowanie na paliwo. 

Literatura podstawowa  
[1] Albers J. i inni; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[3] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mikielewicz J., Nowak W.; Heat Transfer and Renewable Suerces of Energy, 2004. 
[2] McQuiston Faye C. i inni; Heating, Ventilating, and Air Conditioning: Analysis and Design. 

John Wiley & Sons, Inc. New York 2000. 
[3] PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projekto-

wego obciąŜenia cieplnego. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Łopata, prof. PK 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E308 - Mikrosiłownie 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Podstawy termodynamiki” – sem. 1, „ Pod-
stawy przemian energetycznych i wymiana ciepła” – sem. 2 i 3, „Mechanika płynów” – sem. 
3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat budowy i zasady działania mikrosi-
łowni/mikroelektrociepłowni, poznanie podstawowych elementów składowych mikrosiłowni, 
poznanie moŜliwości zastosowania tego typu urządzeń. 

Metody dydaktyczne: metody podające: wykład multimedialny, objaśnienie/wyjaśnienie, 
metody problemowe: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, „burza mózgów). 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Schemat mikrosiłowni z niskowrzącym czynnikiem roboczym. Schemat mikroelektrociepłowni 
z niskowrzącym czynnikiem roboczym. Dobór czynnika dla obiegu roboczego ORC (Organic 
Ranking Cycle) dla określonych źródeł ciepła odpadowego. Obiegi termodynamiczne 
mikrosiłowni i mikroelektrociepłowni ORC. Sprawność mikrosiłowni ORC. Dobór 
podstawowych parametrów termodynamicznych w obiegu ORC. Podstawowe elementy 
konstrukcyjne mikrosiłowni [wytwornica pary, turbina (rozpręŜarka), skraplacz, zbiornik 
ciekłego czynnika roboczego, pompa czynnika roboczego]. Zastosowanie mikrosiłowni  
w kotłach centralnego ogrzewania i podgrzewaczach centralnego ogrzewania  
i podgrzewaczach ciepłej wody uŜytkowej. 

Literatura podstawowa  
[1] Mikielewicz J., Bykuć S.; Analysis of New Heat Cycles for Micro CHP Stations. Chapter 2 

in Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants. IFFM Publishers, Gdańsk  
2008. 

[2] Recknagel H. i inni; Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, 
chłodnictwo. Omni Scala, Wrocław 2008. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Lewandowski M.W.; Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2006. 
[2] Vieira da Rosa A.; Fundamentals of Renewable Processes. Elsevier-Academic Press, 

Burlington, USA 2009. 
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 Energetyka 

Specjalno ść Energetyka Odnawialna 
Kod - nazwa 
przedmiotu E309 - 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 dyplo-
mowej. Umiejętności prezentacji i referowania zagadnień objętych tematyką specjalności. 

Metody dydaktyczne:  samodzielna prezentacja, analiza poprawności wykonania opraco-
wanego przez inne osoby projektu.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  samodzielna prezentacja. 
Ocena ko ńcowa: ocena z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Seminaria  
Metodyka pisania prac dyplomowych. Redagowanie tekstów technicznych. Zasady dotyczą-
ce cytowań. Schemat pracy dyplomowej typu: badawczo – pomiarowego, konstrukcyjnego, 
kompilacyjnego - analizy problemu, zagadnienia technicznego na podstawie literatury 
i innych dostępnych materiałów. Błędy popełniane przy pisaniu prac dyplomowych. Prezen-
tacje zadań realizowanych w ramach pracy dyplomowej z zakresu energetyki odnawialnej 
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. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Opoka E.; Uwagi o pisaniu i redagowania prac dyplomowych na studiach technicznych. 

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001. 
[2] Wolański A.; Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. PWN, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 

 


