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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść  wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E001 - Technologie informacyjne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 + Lk30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + Lk15 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  odpowiednia wiedza na poziomie szkoły 
średniej. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie pojęć fundamentalnych dla problematyki przetwa-
rzania informacji i społeczeństwa informacyjnego oraz wiedzy wymaganej do uzyskania 
ECDL i zdobycie elementarnych umiejętności programowania, w szczególności sterowników 
urządzeń elektrycznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych (przy kompu-
terach). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie laboratorium, 
zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Informacje wstępne: definicje informatyki i technologii informacyjnych, współczesne kierunki 
rozwojowe i wpływ informatyki na procesy poznawcze, technologie informacyjne w elektro-
technice i energetyce. 

Podstawy teorii informacji: ilość informacji (bit, bajt), entropia informacyjna (a entropia termo-
dynamiki), redundancja (parzystość, CRC) i kodowanie – kod binarny, kod ASCII i EBCDIC, 
kod Gray’a. Kwantowanie i dyskretyzacja.  

Rachunek binarny: konwersje dziesiętno-binarne i szesnastkowe, kody odwrotny i uzupeł-
nieniowy, mantysa znormalizowana i cecha przesunięta. Reprezentacja informacji multime-
dialnych w systemie cyfrowym.  

Pojęcie danej – adres, wartość – metadana, struktury danych. Modelowanie, miejsce mate-
matyki w technologiach informacyjnych, modele numeryczne (np. dla sterowania), morfolo-
giczne (np. bazodanowe), semantyczne (np. decyzyjne). Języki programowania (a języki 
naturalne) – alfabet, dziedzina oraz składnia, semantyka i pragmatyka (przykład HTML). 
Translacja, zapis półskompilowany. Stos i Odwrotna Notacja Polska.  

Elementarz programowania – podstawowe pojęcia algorytmiczne, typ i zmienna, instrukcja, 
wybór, iteracja, rekurencja. Funkcje, argumenty, zmienne zewnętrzne i zasięg zmiennych. 
Deklaracje i definicje. Wejście i wyjście. Przykład języka imperatywnego – ANSI C. Instrukcje 
sterujące, struktura programu.  

Definicje i proste przykłady układów cyfrowych – kombinacyjnych i sekwencyjnych, asyn-
chronicznych i synchronicznych. Organizacja prostego komputera, jednostki centralnej 
(CPU) i procesora, adresowanie, cykl pracy procesora. Zasada zapamiętanego programu.  

Definicja i rola systemu operacyjnego. Informacje wstępne o bazach danych. Podstawy 
transmisji i sieci komputerowych, model warstwowy, protokoły, TCP/IP.  Informacja o sieci 
globalnej – Internecie. Informacje o sterowaniu komputerowym i sterownikach. Zagadnienia 
społeczne technologii informacyjnych. 
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Laboratoria  
Zadania systemu operacyjnego z punktu widzenia uŜytkownika, organizacja plików, podsta-
wowe informacje o sieciach komputerowych, informacje ogólne o sieci rozległej Internet oraz 
podstawowych usługach w tej sieci – korzystanie z poczty elektronicznej, przeglądarki 
WWW, wyszukiwarki internetowe. Wybrane programy narzędziowe i tworzenie dokumentów 
oraz ich formatowanie (standard HTML, środowisko MS Office), wykorzystanie arkuszy kal-
kulacyjnych, poznanie podstawowych formatów plików tekstowych, graficznych oraz dźwię-
kowych, tworzenie prezentacji multimedialnych.  
Przygotowanie programów (w języku ANSI C) o zróŜnicowanej tematyce, w szczególności 
zawierające typy złoŜone, iteracje, proste obliczenia numeryczne, operatory bitowe oraz ope-
racje wejścia/wyjścia. Analiza prostych programów do sterowania. 
Literatura podstawowa   
[1] Wantuch E., Drabowski M.; Wstęp do informatyki. Wyd. PK, Kraków 2006. 
[2] Glenn Brookshear J.; Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa 2003. 
[3] Sikorski W.; Podstawy technik informatycznych. PWN, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Aho A. V., Ullman J. D.; Wykłady z informatyki z przykładami w języku C. Helion, Gliwice 

2003. 
[2] Kernighan B.W., Ritchie D.M.; Język ANSI C. WNT, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Mieczysław Drabowski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Informatyki Technicznej (E-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść  wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E003 -  Język angielski 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C 30 
C 30 
C 30 
C 30 

2 
2 
2 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

2 
2 
2 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: sem.1- zaliczenie wstępnego testu kwalifi-
kacyjnego; sem.2 – zaliczenie semestru 1 z j.angielskiego; sem.3 – zaliczenie sem.2; sem.4 
– zaliczenie sem.3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno-
leksykalnego. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pi-
sanych, z uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowywanie prac domowych, 
samodzielne opracowanie 4 tekstów oryginalnych, tzw. lektur. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testów i lektur. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń po kaŜdym semestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Rozszerzenie materiału gramatycznego w zakresie tworzenia pytań, uŜywania czasów do 
opisywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wykorzystywanie róŜnych form strony 
biernej, okresów warunkowych, struktury ‘wish’, mowy zaleŜnej, a takŜe wyraŜeń zawierają-
cych ‘gerunds’, ’infinitives’, past modals, ‘would rather’, ‘had better’, ‘used to’, ‘be used to’, 
‘have sth done’. Materiał leksykalny w oparciu o tematy dotyczące cech osobowości, mody, 
uczuć, transportu, etc. Określanie znaczenia słów w kontekście, rozpoznawanie słów często 
mylonych, poznanie kolokacji. Przygotowanie do samodzielnego czytania tekstów oryginal-
nych ze zrozumieniem, rozwinięcie słownictwa specjalistycznego w oparciu o teksty tech-
niczne i wykorzystywanie go w konwersacji, prezentacji itp. 

Literatura podstawowa  
[1] Oxenden C., Latham-Koenig Ch.; New English File Upper-intermediate. OUP, 2008. 
[2] Gawryła D.; Mechanical Engineering. Reading in English made easy. Wyd. PK, Kraków 

2008. 
[3] Wójcik K.; Mechanical Engineering. Reading in English made easy – teksty do słuchania. 

Wyd. PK, Kraków 2011. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Glendinning E.H., Glendinning N.; Oxford English for Electrical and Mechanical Engineer-

ing. OUP, 1995. 
[2] Brieger N., Comfort J.; Technical contacts. Prentice Hall International, 1987. 
[3] Hollett V., Sydes J.; Tech talk Intermediate. OUP, 2009. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr ElŜbieta Han-Wiercińska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ  MECHANICZNY 

Kierunek studiów  Energetyka  

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa przedmiotu E003- Język niemiecki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C 30 
C 30 
C 30 
C 30 

2 
2 
2 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

2 
2 
2 
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  kurs języka niemieckiego w ramach szkoły 
średniej; kontynuacja nauki w semestrach: 2, 3, 4 uwarunkowana jest zaliczeniem seme-
strów: 1, 2, 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem 
głównych wątków. Rozwijanie umiejętności wyraŜania własnego zdania na tematy znane. 
Uzyskanie takiego poziomu, aby student mógł swobodnie brać udział w sytuacjach Ŝycia co-
dziennego. Czytanie tekstów na temat zdrowia, wyglądu i diety. Słuchanie komunikatów na 
lotnisku i w mieście. Wypełnianie formularzy. Rozmowa telefoniczna. Rezerwacja hotelu. Re-
dagowanie prostych tekstów np. Ŝyciorys, przebieg dnia, ulubione danie. Doskonalenie umie-
jętności skutecznego porozumiewania się w róŜnych sytuacjach. Budowanie umiejętności 
zrozumienia przekazu w tekstach specjalistycznych. Porozumiewanie się w tematyce związa-
nej z kierunkiem studiów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne przygotowanie i prezentacja 
lektury. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pozytywne wyniki sprawdzianów przeprowadza-
nych w czasie semestru, obejmujących materiał gramatyczny oraz leksykalny przerabiany na 
zajęciach. Pozytywny wynik testu końcowego. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z kolokwiów (0.7) i odpowiedzi (0.3) po kaŜdym se-
mestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Czytanie prostych tekstów w prasie na tematy ogólne. Rozumienie ogłoszeń np. mieszkanio-
wych lub o wyjazdach urlopowych. Rozumienie prostych komunikatów oraz tworzenie pro-
stych tekstów np. przedstawianie się, relacja z urlopu lub opis mieszkania.  
Materiał gramatyczny: Utrwalanie znajomości struktur gramatycznych, uzyskanej w szkole, 
czasy, strony, rekcja, szyk. 
Czytanie tekstów na temat zdrowia, wyglądu i diety. Słuchanie komunikatów na lotnisku i w 
mieście. Wypełnianie formularzy. Rozmowa telefoniczna. Rezerwacja hotelu. Redagowanie 
prostych tekstów np. Ŝyciorys, przebieg dnia, ulubione danie.  
Materiał gramatyczny: zdania podrzędne, rozszerzona przydawka, tryb przypuszczający, 
imiesłowy. 
Praca z tekstami specjalistycznymi, ćwiczenie wypowiedzi na temat związany z kierunkiem 
studiów np. wymienianie zalet i wad, porównywanie oraz opisywanie.  
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Materiał gramatyczny: ćwiczenie struktur charakterystycznych dla tekstów fachowych: strona 
bierna, rozszerzona przydawka, zdania warunkowe, rzeczowniki złoŜone. 

Literatura podstawowa  
[1] TANGRAM aktuell 2 ( L 1-4, 5-8). Max Hueber Verlag 2006. 
[2] Guzik D.; Alles digital. Textsammlung & Übungen. Wyd. PK, Kraków 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Sage und Schreibe. Ernest Klett International, Stuttgart 2002. 
[2] Klipp und Klar. Ernst Klett International, Stuttgart 2004. 
[3] Materiały własne nauczyciela.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Dariusz Guzik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E003- Język rosyjski 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C 30 
C 30 
C 30 
C 30 

2 
2 
2 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

2 
2 
2 
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  dla semestrów 2, 3, 4, uzyskanie zaliczenia 
z poprzedniego semestru nauki języka. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno-
leksykalnego. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pi-
sanych z uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne:  ćwiczenia praktyczne; metody: podająca, problemowa, eksponująca, 
praktyczna. (Czytanie tekstów, ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne, ćwiczenia leksykalne, 
wypowiedzi ustne i pisemne (twórcze i odtwórcze), ćwiczenie rozumienia ze słuchu).  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testów i lektur (samodzielne opracowa-
nie 4 tekstów oryginalnych – semestry 2, 3, 4), zaliczanie prac cząstkowych  
w czasie trwania lektoratu, aktywny udział w zajęciach, obecność. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen o których mowa wyŜej po kaŜdym semestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Stopniowe rozszerzenie materiału gramatycznego w zakresie tworzenia pytań, uŜywania 
czasów do opisywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wykorzystywanie róŜnych 
form strony biernej, mowy zaleŜnej. Materiał leksykalny w oparciu o tematy dotyczące cech 
osobowości, uczuć, transportu, umiejętność opisania najbliŜszego otoczenia i wypowiadania 
się na temat codziennych problemów etc. Określanie znaczenia słów w kontekście, rozpo-
znawanie słów często mylonych, poznanie kolokacji. Przygotowanie do samodzielnego czy-
tania tekstów oryginalnych ze zrozumieniem, rozwinięcie słownictwa specjalistycznego  
w oparciu o teksty techniczne i wykorzystywanie go w konwersacji, prezentacji itp. 

Literatura podstawowa    
[1] Granatowska H., Danecka I.; Как дела 1, 2, 3. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Pado A.; Start.ru 1. WSiP, Warszawa 2006. 
[3] Pado A.; Start.ru 2. WSiP, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Dziewanowska D.; Грамматика без проблем. WSiP, Warszawa 2005. 
[2] Teksty specjalistyczne – wybór z aktualnych artykułów z Internetu. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Dorota Duchnowska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  
Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E003- Język francuski 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C 30 
C 30 
C 30 
C 30 

2 
2 
2 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 

1 
2 
3 
4 

C18 
C18 
C18 
C18 

2 
2 
2 
2 

 
Wymagania wst ępne  – zaliczone przedmioty : kurs języka francuskiego w ramach szkoły 
średniej. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu : utrwalenie i rozwijanie nabytych umiejętności gramatyczno-
leksykalnych. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisa-
nych z uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne : metoda komunikacyjna oparta na realizacji prostych, jasno określonych 
zadań. RóŜnorodność i aktualność poruszanych tematów, odwoływanie się do świadomego 
uczenia się i interaktywności. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu : aktywne uczestnictwo w zajęciach, sprawdziany 
obejmujące realizowany materiał. Zadania domowe. Sprawozdanie z lektury. Zaliczenie po-
przedniego semestru. 
Ocena ko ńcowa : po kaŜdym semestrze średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen. 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 
Ćwiczenia  
Rozumienie i tworzenie prostych przekazów ustnych na tematy związane z Ŝyciem codziennym: 
szukanie mieszkania, zwiedzanie, zdobywanie i udzielanie informacji, turystyka, ustalanie reguł, 
udzielanie rad, wydawanie poleceń, relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, wyraŜanie 
przczyny, celu, wątpliwości i pewności, rozumienie prostych tekstów informacyjnych tworzenie 
krótkich tekstów opisowych, rozumienie prostych materiałów specjalistycznych Doskonalenie 
technik rozumienia oraz róŜnych technik czytania.  
Materiał gramatyczny: opanowanie podstawowych zagadnień gramatycznych: rzeczownik i jego 
rodzajnik (articles définis, indéfnis, contractés et démonstratifs, les possessifs; pronoms toniqu-
es et atones, féminin et pluriel des noms et adjectifs); czasownik i czasy opisujące teraźniej-
szość, przeszłość i przyszłość (présent, futur proche, futur simple, passé composé, imparfait, 
impératif); conditionnel de politesse, conditionnel passé, zdania warunkowe, pronoms et adjec-
tifs idéfinis (personne, rien, même, assez, different), adverbes (trop, pas, assez), wyraŜanie ilo-
ści (articles partitifs), konstrukcje „il faut”, „il y a”, tworzenie pytań, zdania przeczące, wyraŜanie 
przyczyny, celu, konsekwencji, porównania, nominalizacja, strona bierna, complément objet 
direct et indirect. 
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Literatura podstawowa:  
[1] Girardet J.; Campus 1 i 2.  CLE International 2004.  
[2] Cahier d’exercices 1 i 2.  CLE International. 
Literatura uzupełniaj ąca:  
[1]  Français.com méthode de français professionnel et des affaires. CLE International. 
[2] Teksty specjalistyczne zaczerpnięte z Internetu – opracowania własne nauczyciela. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr ElŜbieta Han-Wiercińska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E401 - Etyka  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawowymi sposobami etycznego nor-
mowania ludzkich działań ze szczególnym uwzględnieniem problemów techniki i praktyki 
inŜynierskiej. Ukształtowanie świadomości roli społecznej i obowiązków zawodowych inŜy-
niera oraz postawy odpowiedzialności. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie jednego przypadku 
lub projektu. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Etyka i moralność; podstawowe pojęcia. Podmiot moralny: sumienie i racjonalność, wolność 
i odpowiedzialność. Model ludzkiego działania i trzy sposoby jego normowania. NajwaŜniej-
sze kierunki etyki współczesnej. Etyka charakteru i jej historyczne źródła. Etyka obowiązków 
i jej odmiany. Etyka skutków, utylitaryzm. Etyka chrześcijańska. NajwaŜniejsze obowiązki 
inŜyniera w świetle kodeksów: FEANI, IEEE, SIMP i innych. Bezpieczeństwo publiczne. Lo-
jalność wobec pracodawcy i jej granice, konflikty interesów. Obowiązek stałego rozwoju i 
dąŜenia do doskonałości zawodowej. Realizm i niezaleŜność w osądach i orzeczeniach za-
wodowych. Obowiązek otwartości na krytykę. Bezpieczeństwo i organizacja miejsca pracy. 
Zasada podmiotowości w kierowaniu ludźmi. Idea odpowiedzialności jako uzupełnienie po-
dejścia kodeksowego. Warunki odpowiedzialnego działania. Analiza znanych katastrof i wy-
padków  w świetle kodeksów etyki inŜynierskiej. Rola praktycznego osądu zawodowego i 
błędy w sztuce inŜynierskiej. 

Literatura podstawowa  
[1] Anzenbacher A.; Wprowadzenie do etyki. Wyd. WAM, Kraków 2008. 
[2] Singer P. (red.); Przewodnik po etyce. KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1998. 
[3] Andersen S.; Wprowadzenie do etyki. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pyka M.; Etyka inŜynierska. Studia przypadków z komentarzami. Interdyscyplinarne Cen-

trum Etyki UJ, Kraków 2010. 
[2] Martin M., Schinzinger R.; Ethics in Engineering. The McGraw-Hill Companies, New York 

1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Marek Pyka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E402 - Psychologia i socjologia pracy 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie psychologicznych i socjologicznych korelatów feno-
menu pracy. Zdobycie umiejętności prawidłowego kształtowania stosunków interpersonal-
nych w przedsiębiorstwie. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach przez dyskusję, wykonanie testów umie-
jętności interpersonalnych, wykonanie zestawu ćwiczeń.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  testy; zestawy ćwiczeń; kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z otrzymanych ocen 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy socjologii – pojęcia, teorie, metody, zjawiska. Podstawy psychologii ogólnej i psy-
chologii społecznej. Przedmiot psychologii i socjologii pracy. Psychologiczne mechanizmy 
działania człowieka. Społeczne aspekty organizacji. Grupa społeczna / grupa pracownicza. 
Dobór i ocena pracowników. Przystosowanie do pracy. Kierowanie zespołem pracowniczym. 
Psychospołeczne zagroŜenia w miejscu pracy. Zarządzanie róŜnorodnością (nierówności, 
ich konsekwencje, przeciwdziałanie). Konflikt interpersonalny i organizacyjny. Zapobieganie i 
rozwiązywanie konfliktów. Dodatek: kluczowe umiejętności interpersonalne współczesnego 
pracownika umysłowego – skuteczna autoprezentacja, komunikowanie się, negocjowanie. 
Literatura podstawowa  
[1] Bugiel J.; Socjologia i psychologia pracy. Wyd. AGH, Kraków 1990. 
[2] Chmiel N.; Psychologia pracy i organizacji. GWP, Gdańsk 2007. 
[3] Stępień J.; Socjologia pracy i zawodu. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Sztompka P.; Kucia M.; Socjologia. Znak, Kraków 2005. 
[2] Strelau J.; Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1-3. GWP, Gdańsk 2000.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Ewa Bryła 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E403 - Socjologia 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z przedmiotem i znaczeniem socjologii 
dla efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie; praktyka zastosowania narzędzi socjolo-
gicznych i humanistycznych dla inŜyniera. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach przez dyskusję, wykonanie zestawu ćwi-
czeń.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zestawy ćwiczeń; kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia z otrzymanych ocen. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Kontekst filozoficzny socjologii. Powstanie i znaczenie socjologii. Teorie i metody. Kulturowe 
podstawy Ŝycia społecznego. Struktury społeczne. Grupy i organizacje. Instytucje. Człowiek 
jako istota społeczna. Psychospołecznych aspekt natury ludzkiej. Socjalizacja i interakcja. 
Zmiana. Porządek społeczny i jego zaburzenia. RóŜnorodność i nierówności. 

Literatura podstawowa  
[1] Turner J.; Socjologia. Zysk i S-ka, Poznań 1994. 
[2] Sztompka P., Kucia M.; Socjologia. Znak, Kraków 2005. 
[3] Bugiel J.; Socjologia i psychologia pracy, Wyd. AGH, Kraków 1990. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Chmiel N.; Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2007. 
[2] Stępień J.; Socjologia pracy i zawodu. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Ewa Bryła 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E404 - Komunikacja interpersonalna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z psychologicznymi i systemowymi aspektami 
zachowań komunikacyjnych; nabycie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej 
w grupach i organizacjach; zapoznanie się z podstawowymi technikami negocjacyjnymi. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładzie o charakterze problemowym i konwersatoryjnym. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie w formie pisemnego testu wyboru 
i uzupełnień. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Człowiek w otoczeniu społecznym - podstawowy psychologii społecznej. Cele, cechy, mode-
le teoretyczne procesu komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Komunikacja mię-
dzykulturowa. Wpływ emocji na proces komunikacji. Bariery poprawnej komunikacji. Prze-
bieg procesów komunikacji w grupie i organizacji. Techniki kierowania grupą. Konflikty i ich 
rozwiązywanie. Negocjacje – podstawowe złoŜenia, fazy, przygotowanie do negocjacji; role z 
zespole negocjacyjnym; wybrane techniki negocjacyjne. Techniki wywierania wpływu. Auto-
prezentacja. Cele i zadania public relation – działania i techniki promocyjne. Charakterystyka 
przemian na współczesnym rynku – zasady przygotowania CV, listu motywacyjnego, roz-
mowy kwalifikacyjnej.  
Literatura podstawowa  
[1] Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B.; Psychologia społeczna. GWP, Gdańsk 2002. 
[2] McKay M. i in.; Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 2001. 
[3] Lary M.; Wywieranie wraŜenia na innych. GWP, Gdańsk 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Cianciarska J., Uścińska B.; Komunikowanie się z mediami w praktyce. Astrum, Wrocław 

1999. 
[2] Stankiewicz J.; Komunikowanie się w organizacji. Astrum, Wrocław 1999. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. Jacek Jaśtal 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E101 - Matematyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W45 + C30 
W45 + C30 

7 
7 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W36+C24 
W36+C24 

7 
7 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  matematyka szkolna, poziom rozszerzony. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie podstaw niezbędnych do  formułowania problemów i 
posługiwania się metodami matematycznymi w analizie problematyki technicznej. 

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia audytoryjne, samodzielne opanowanie części tre-
ści programowych wskazanych przez wykładowcę. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwia na ćwiczeniach, egzamin po kaŜdym 
semestrze. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Indukcja zupełna. Ciągi liczbowe:  definicja granicy, twierdzenia o granicach, granice spe-
cjalne. Szeregi liczbowe: definicja szeregu liczbowego, zbieŜność, warunek konieczny zbieŜ-
ności, kryteria zbieŜności. Geometria analityczna: działania na wektorach (dodawanie, odej-
mowanie, mnoŜenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany), 
równanie parametryczne prostej, odległość punktu od prostej, odległość dwóch prostych, 
równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, odległość 
punktu od płaszczyzny, wzajemne połoŜenie prostej i płaszczyzny. Granica i ciągłość funkcji 
jednej zmiennej: definicja granicy, twierdzenia o granicy, definicja ciągłości, twierdzenia  
o ciągłości, granice specjalne, własności funkcji ciągłej. Rachunek róŜniczkowy funkcji jednej 
zmiennej:  definicja ilorazu róŜnicowego, definicja pochodnej, interpretacja geometryczna  
i fizyczna pochodnej, pochodne funkcji elementarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklome-
tryczne, funkcja złoŜona, twierdzenia o róŜniczkowaniu, twierdzenie Rolle’a, twierdzenie La-
grange’a, twierdzenie Cauchy’ego, reguła de l’Hospitala. Badanie przebiegu zmienności 
funkcji: monotoniczność, ekstrema, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty. Liczby zespo-
lone: definicja, działania na liczbach zespolonych. Macierze i wyznaczniki: definicja i działa-
nia na macierzach, definicja i własności wyznaczników, rząd macierzy, macierz odwrotna. 
Układy równań liniowych. Całkowanie: całka nieoznaczona, metody całkowania, całka ozna-
czona, podstawowe twierdzenia, zastosowanie całki oznaczonej, całka niewłaściwa. Funkcje 
wielu zmiennych: granica, pochodna kierunkowa, pochodne cząstkowe, róŜniczka, ekstrema, 
równania powierzchni II stopnia. Całki podwójne i potrójne: definicja, własności, twierdzenie 
o iteracji, twierdzenie o zmianie zmiennych. Równania róŜniczkowe zwyczajne: równania 
róŜniczkowe I rzędu, o zmiennych rozdzielonych, zupełne, liniowe, równania róŜniczkowe 
wyŜszych rzędów o stałych współczynnikach, metoda przewidywań i uzmienniania stałych. 
Funkcje zespolone. Residuum funkcji. Informacja na temat przekształcenia Laplace’a. Sze-
regi Fouriera. Wstęp do równań róŜniczkowych cząstkowych. Wybrane metody numeryczne. 
Ćwiczenia  
Badanie granic przykładowych ciągów liczbowych. Analiza zbieŜności przykładowych szere-
gów liczbowych. Zadania wyrabiające umiejętność posługiwania się rachunkiem wektoro-
wym. Rozwiązywanie problemów geometrycznych metodami geometrii analitycznej. Prak-
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tyczne opanowanie pojęcia granicy, ciągłości, pochodnej i róŜniczki funkcji. Umiejętność ana-
lizy przebiegu zmienności funkcji metodami analizy matematycznej. Przykłady zastosowań 
geometrycznych i fizycznych rachunku róŜniczkowego. Zadania wyrabiające umiejętność 
posługiwania się liczbami zespolonymi. Umiejętność formułowania problemów w ujęciu ma-
cierzowym (w szczególności analiza układów równań liniowych w zapisie macierzowym). 
Zadania związane z działaniami na macierzach i własnościami wyznaczników. Analiza i roz-
wiązywanie róŜnymi metodami przykładów układów równań liniowych. Praktyka podstawo-
wych metod  całkowania nieznaczonego i oznaczonego. Przykłady zastosowań geometrycz-
nych i fizycznych rachunku całkowego. Umiejętność liczenia i  interpretowania pochodnej 
kierunkowej i pochodnych cząstkowych. Praktyczne liczenie całek podwójnych i potrójnych. 
Przykłady prostych równań róŜniczkowych występujących w modelach inŜynierskich. Licze-
nie residuum funkcji. Zastosowania przekształcenia Laplace’a. Przykłady rozwinięć w szereg 
Fouriera. Klasyfikacja równań róŜniczkowych, rozwiązywanie przykładowych równań. Analiza 
podstawowych metod numerycznych algebry i analizy. 
Literatura  podstawowa   
[1] Bochenek J., Winiarska T.; Matematyka, cz. 1. Wyd. PK, Kraków 2007. 
[2] Donald A. McQuarrie; Matematyka dla przyrodników i inŜynierów, t. 1-3. PWN, Warszawa 

2005. 
[3] Krysicki W., Włodarski L.; Analiza matematyczna w zadaniach, część 1 i 2, PWN, War-

szawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bronsztejn I. N., Siemiendiajew K. A., Musiol G., Mühlig H.; Nowoczesne kompendium 

matematyki. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Stankiewicz W.; Zadania z matematyki dla wyŜszych uczelni technicznych, część A i B. 

PWN, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr. Antoni Marciński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Matematyki (F-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E102 - Fizyka 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 + C15 + L15  5 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W30 + C15 + L5  5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem 1. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zjawisk 
fizycznych oraz wskazanie ich zastosowań w technice. Wykształcenie umiejętności samo-
dzielnego rozumienia istoty problemów fizycznych i ich rozwiązywania. Zapoznanie z meto-
dami doświadczanymi fizyki oraz nowoczesną aparaturą pomiarową i technikami pomiaro-
wymi. Nabycie umiejętności opracowywania danych doświadczalnych. 
Metody dydaktyczne:  wykłady połączone z prezentacjami mutimedialnymi oraz pokazami 
fizycznymi. Ćwiczenia rachunkowe na których studenci samodzielnie rozwiązują zadane 
wcześniej problemy. Ćwiczenia laboratoryjne podczas których studenci wykonują  ekspery-
menty fizyczne oraz je interpretują i opracowują.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryj-
nych. 
Ocena ko ńcowa:   średnia arytmetyczna ocen z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Fizyka a technika. Przedmiot i metody badawcze fizyki. Wielkości fizyczne i ich jednostki. 
Związek współczesnej fizyki z naukami pokrewnymi. Znaczenie fizyki w technice.  
Elementy szczególnej teorii względności. Zasady dynamiki Newtona i transformacja Galile-
usza w mechanice klasycznej. Doświadczalne podstawy niezmienniczości prędkości światła. 
Postulaty Einsteina. Transformacja Lorentza i jej konsekwencje: skrócenie Lorentza, dylata-
cja czasu, względność równoczesności, relatywistyczne składanie prędkości. Energia i pęd 
relatywistyczny, związek energii z masą. Doświadczalne potwierdzenia szczególnej teorii 
względności i źródła energii jądrowej. 
Zjawiska falowe. Równanie falowe, fale biegnące, fale stojące, relacje dyspersji, prędkość 
fazowa i grupowa, rezonans, fale harmoniczne i pakiety falowe. Równania Maxwella i waŜ-
niejsze właściwości pól elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne i ich właściwości. 
Ugięcie i interferencja fal, zasada Huygensa. Optyka falowa i przybliŜenia optyki geome-
trycznej. Akustyka fizyczna – właściwości fal dźwiękowych. Ultradźwięki i ich zastosowanie. 
Zjawisko Dopplera i jego wykorzystanie w technice i medycynie. 
Fizyka współczesna w technice. Struktura materii. Dualizm falowo-korpuskularny światła i 
materii. Fale materii. Mikroskop elektronowy. Zjawisko tunelowania i skaningowa mikrosko-
pia tunelowa. Poziomy energetyczne, promieniowanie atomów i cząsteczek. Zasada działa-
nia lasera i jego zastosowania. Promieniowanie rentgenowskie i jego wykorzystanie w tech-
nice i medycynie. Izotopy i promieniotwórczość.  
Źródła i przemiany form energii. Energia promienista. Promieniowanie termiczne. Wzór 
Plancka rozkładu energii promieniowania termicznego i zastosowanie (pirometria). Źródła 
konwencjonalne (paliwa kopalne) i niekonwencjonalne (energia jądrowa) energii. Elektrownia 
jądrowa. Fuzja termojądrowa (Słońce, warunki ziemskie). Fotowoltaika i mechanizm efektu 
fotowoltaicznego. Ogniwa i baterie słoneczne: krzemowe, organiczne. Fototermiczna kon-
wersja energii promieniowania słonecznego: kolektory słoneczne. Energia biomasy i biopali-
wa. 
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Ćwiczenia  
Zadania i problemy ilustrujące oraz uzupełniające materiał przedstawiany na wykładach. Ob-
liczanie wielkości fizycznych, ścisłe matematycznie wyprowadzanie rozmaitych relacji po-
między wielkościami fizycznymi w oparciu o poznane prawa fizyczne. Analiza sensu fizycz-
nego rozwiązań oraz ich moŜliwych zastosowań. 
Laboratoria  
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego. Wyznaczanie 
współczynnika lepkości dynamicznej cieczy. Transport i wymiana ciepła. Wyznaczanie rów-
nowaŜnika elektrochemicznego wodoru. Badanie zaleŜności oporu metali i półprzewodników 
od temperatury. Badanie pola elektrycznego metodą wanny elektrolitycznej. Badanie pola 
magnetycznego przy uŜyciu hallotronu. Sporządzanie charakterystyk tranzystora. Oscylo-
skop katodowy. Zastosowanie fotoogniwa i fotokomórki do pomiarów fotometrycznych. Ba-
danie absorpcji rezonansowej światła w dielektrykach. Polaryzacja liniowa i kołowa światła. 
Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. 

Literatura podstawowa  
[1] Sawieliew I. W.; Kurs fizyki, t. 1,2,3. PWN, Warszawa 2000. 
[2] Januszajtis A.; Fizyka dla politechnik, t. 1,2,3. PWN, Warszawa 1977-91. 
[3] Halliday D., Resnick R., Walker J.; Podstawy fizyki,  t. 1 – 5. PWN, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Oleś B.; Wykłady z fizyki. Wyd. PK, Kraków 2005. 
[2] Oleś B., Duraj M.; Ćwiczenia laboratoryjne z fizyk, cz. I. Wyd. PK, Kraków 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. Anna Foryś 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Fizyki (F-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E103 - Chemia 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W10 + C10 + L10 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  pogłębienie wiedzy na temat wpływu budowy materii na jej 
właściwości. Zdobycie umiejętności przewidywania właściwości pierwiastków i związków 
chemicznych na podstawie ich połoŜenia w układzie okresowym. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach tablicowych i laboratoryjnych, opraco-
wanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów (wykonanie eksperymen-
tów i opracowanie sprawozdań); zaliczenie kolokwium z teorii i obliczeń. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Materia i jej podział; notacja chemiczna; przemiana chemiczna; typy reakcji chemicznych; 
węgiel i związki organiczne; woda, elektrolity, dysocjacja elektrolityczna; pojęcie pH; twar-
dość wody i sposoby jej usuwania; układ okresowy pierwiastków i właściwości pierwiastków 
wynikające z połoŜenia w nim; charakterystyka metali; szereg aktywności; procesy elektro-
dowe; ogniwa galwaniczne, korozja chemiczna i elektrochemiczna metali; sposoby chemicz-
nej identyfikacji metali w stopach. 
Ćwiczenia  
Uzgadnianie współczynników stechiometrycznych w róŜnych typach równań chemicznych. 
Rozpuszczanie i roztwarzanie ciała stałego. Przeliczanie stęŜeń roztworów (molowe, %-
owe). Przewidywanie, na podstawie szeregu aktywności metali, rodzaju i właściwości ogniw 
elektrochemicznych i sposobu przebiegu korozji tworzywa metalicznego. 
Laboratoria  
Zapoznanie z podstawowymi typami reakcji chemicznych. Sporządzanie roztworów o zada-
nym stęŜeniu i rozcieńczanie do określonej wartości stęŜenia końcowego. Aktywność che-
miczna metali oraz korozja elektrochemiczna i identyfikacja tworzywa metalicznego. 
Oznaczanie twardości wody oraz pomiar pH w roztworach elektrolitów. 

Literatura podstawowa  
[1] Bielański A.; Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa 2002.  
[2] Litwin M., Styka-Wlazło Sz., Szymońska J.; Chemia ogólna i nieorganiczna (kształcenie 

ogólne w zakresie rozszerzonym). Wyd. Nowa Era, Warszawa 2002. 
[3] Pazdro K.; Chemia dla licealistów – Elektrochemia. Wyd. Oficyna Edukacyjna Pazdro K., 

Warszawa 1996. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pazdro K., Danikiewicz W.; Chemia dla licealistów, Podstawy, cz.1. Chemia ogólna, Wyd. 

Oficyna Edukacyjna Pazdro K., Warszawa 1995.  
[2] Pazdro K., Danikiewicz W.; Chemia dla licealistów, Podstawy, cz.2. Pierwiastki i związki 

chemiczne. Wyd. Oficyna Edukacyjna Pazdro K., Warszawa 1995. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. ElŜbieta Janicka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E104 - Grafika in Ŝynierska  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + P30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W10 + P20 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. Wpro-
wadzenie w elementarne zagadnienia konstrukcyjne. Wymiarowanie elementów konstrukcji. 
Opanowanie i doskonalenie technik sporządzania zapisu (programy CAD ) .Zapoznanie stu-
dentów z zapisem konstrukcji w systemie 3 D. 

Metody dydaktyczne:  wykonanie projektów z wykorzystaniem w/w programów; Sprawdzian 
umiejętności posługiwania się w/w programem AutoCAD.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów, sprawdzian umiejętności 
posługiwania się programem AutoCAD; sprawdzian wiadomości w formie kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe zagadnienia geometrii wykreślnej. Transformacja układu rzutni i jej zastosowa-
nie. Przenikanie brył. Podstawy zapisu konstrukcji. Zasady przedstawiania brył w rzutach 
prostokątnych. Zagadnienia doboru układu wymiarów. Zasady wymiarowania. Zagadnienia 
oczywistości w zapisie wymiarów. Znaki wymiarowe. Uproszczenia zapisu. Linie jako znaki 
zapisu. Rodzaje zapisu w procesie projektowo konstrukcyjnym. Ogólne zagadnienia zapisu 
postaci geometrycznej. Przekroje proste i złoŜone. Zapis konstrukcji typowych połączeń. Po-
łączenia rozłączne i nierozłączne - zasady ich przedstawiania. Istota uproszczeń w zapisie. 
Normalizacja elementów. Oznaczanie cech i stanu powierzchni. Zapis konstrukcji elementów 
złoŜonych. Identyfikacja elementów konstrukcji na rysunkach. Ogólna charakterystyka sys-
temu CAD i programów 3 D. Zastosowanie programu AutoCAD w graficznym zapisie kon-
strukcji. Komunikacja z programem. Podstawowe zasady tworzenia rysunku w AutoCAD. 
Modyfikacja elementów rysunkowych. 
Projekty  
 Projekt zbiornika ciśnieniowego. Projekt koła zębatego. Projekt wałka reduktora. 
 Projekt pokrywy łoŜyska. W/w projekty wykonywane są z uŜyciem programu AutoCAD 

Literatura podstawowa  
[1] Pikoń A.; Autocad. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Rydzanowicz I.; Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji. WNT, Warszawa 2009. 
[3] Dobrzański T.; Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2009. 
Literatura  uzupełniaj ąca 
[1] Lewandowski T.; Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP, Warszawa 1995. 
[2] Jaskulski A.; Autodesk Inventor. PWN, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Paweł Romanowicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E105 - Ogrzewnictwo, wentylacja 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W30 + C15 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C6 + P6 5 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi systemami i armaturą insta-
lacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji; poznanie metodyki obliczeń cieplnych i hydrau-
licznych instalacji grzewczych; zdobycie umiejętności projektowania instalacji c.o. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; samodzielne wykonanie projektu zapo-
trzebowania ciepła oraz rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania wodnego 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na ćwiczeniach i zajęciach projekto-
wych; zaliczenie ćwiczeń oraz projektu; zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe systemy ogrzewania. Centralne ogrzewanie wodne – podział, charakterystyka 
ogrzewania grawitacyjnego i pompowego. Straty ciśnienia w instalacji c.o. wodnego. Zasady 
doboru średnic przewodów oraz równowaŜenia hydraulicznego obiegów. Rozkład temperatu-
ry i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w płaszczyznach przegrody budowlanej – prawo Fic-
ka. Charakterystyka ogrzewań płaszczyznowych. Obliczenia cieplne i hydrauliczne ogrzewa-
nia podłogowego. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Dobór pompy obiegowej dla 
instalacji c.o. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego i zamknięte-
go. Podstawowe parametry powietrza wilgotnego przedstawiane na wykresie Molliera. Cha-
rakterystyczne zmiany stanu powietrza wilgotnego. Podstawowe rodzaje wentylacji – charak-
terystyka. Straty ciepła na wentylację. Odzysk ciepła w wentylacji. Obliczenia rocznego i go-
dzinowego zuŜycia gazu na cele c.o. oraz przygotowania c.w.u. Obliczanie zapotrzebowania 
ciepła na przygotowanie c.w.u. dla systemu pojemnościowego i przepływowego – metoda 
Sandera oraz wg liczby znamionowej N.  
Ćwiczenia  
Obliczanie strat ciśnienia wodnych instalacji c.o. RównowaŜenie hydrauliczne obiegów 
grzewczych – dobór nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. Obliczenia rozkładu 
temperatury i ciśnienia pary wodnej w poszczególnych płaszczyznach przegrody budowlanej. 
Obliczenia ogrzewania podłogowego ze strefą brzegową. Przedstawianie zmian stanu po-
wietrza wilgotnego na wykresie Molliera. Obliczanie strat ciepła na wentylację. Oszacowanie 
opłacalności podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej za pomocą podgrzewaczy elektrycznych 
w porównaniu z zastosowaniem kotła gazowego jedno i dwufunkcyjnego. 
Projekty  
Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla domu jednorodzinnego. 

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. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] McQuiston Faye C. i inni; Heating, Ventilating, and Air Conditioning: Analysis and Design. 

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

wego obciąŜenia cieplnego. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E106 - Elektromechaniczne przemiany energii 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W6 + C6 3 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy elektrotechniki” – sem. 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  ukształtowanie świadomości o współzaleŜności zjawisk elek-
trycznych i mechanicznych oraz poznanie i opis procesów przemiany energii elektrycznej i 
mechanicznej, nabycie umiejętności oceny procesów przetwarzania energii w prostych prze-
twornikach elektromechanicznych o ruchu obrotowym. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych, samodziel-
ne analizy procesu przetwarzania energii w prostych przetwornikach elektromechanicznych  
o ruchu obrotowym. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych w formie kolo-
kwium oraz testu z treści wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Funkcja i równania Lagrange’a układów elektromechanicznych. Elektromechaniczne prze-
twarzanie energii z wykorzystaniem pola magnetycznego. Funkcja energii i koenergii układu 
cewek wzajemnie sprzęŜonych magnetycznie, równania Lagrange’a przetworników elektro-
mechanicznych. Rola indukcyjności własnych i wzajemnych w opisie przetworników elektro-
mechanicznych. Warunki przemian energii w układach elektromechanicznych oraz sposoby 
ich realizacji. Ocena jakości procesu przetwarzania energii. Sposoby wytwarzania pól elek-
tromagnetycznych w przetwornikach energii, rodzaje pól występujących w przetwornikach. 
Podstawowe typy przetworników energii. Zastosowanie transformacji liniowych do opisu 
przetworników energii, typowe transformacje i ich interpretacja fizykalna, równania podsta-
wowych typów przetworników energii w róŜnych układach współrzędnych. Stany 
dynamiczne, nieustalone i ustalone w przetwornikach energii. 
Ćwiczenia  
Formułowanie funkcji Lagrange’a oraz równań prostych przetworników energii o ruchu obro-
towym. Jakościowe badania procesów przetwarzania energii w typowych przetwornikach. 
Obliczanie pól magnetycznych oraz indukcyjności dla wybranych przetworników. Opis typo-
wych przetworników elektromechanicznych w wybranych układach współrzędnych oraz roz-
wiązywanie równań przetworników.   
Literatura podstawowa  
[1] Skwarczyński J., Tertil Z.; Elektromechaniczne przetwarzanie energii. Wyd. AGH, Kraków 

2000. 
[2] Sobczyk T.; Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych. 

WNT, Warszawa 2004. 
[3] Bajorek Z.; Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1977, 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Puchała A.; Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych. PWN, Warszawa 1977. 
[2] Wach P.; Układy elektromechanicznego przetwarzania energii. Skrypt nr. 148. WSI, Opo-

le 1991. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. zw. dr hab. inŜ. Tadeusz Sobczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Elektromechanicznych Przemian  
Energii (E-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E107 - Wytrzymało ść materiałów 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W15 + C15 + P30 
W15 + L15 

5 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W6 + C6 + P6 
W6 + L6 

5 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika techniczna” – sem. 3.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z problematyką analizy wytrzymało-
ściowej i projektowania elementów konstrukcji w złoŜonym stanie napręŜenia. 

Metody dydaktyczne:  udział w ćwiczeniach, projektach i laboratoriach, samodzielne roz-
wiązywanie problemów analizy wytrzymałościowej i projektowania elementów konstrukcji, 
opracowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie zaliczenia ćwiczeń, projektów i labora-
toriów, zdanie egzaminu po semestrze 4. 
Ocena ko ńcowa:  po sem. 4 – średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń, projektów i egzaminu; 
po sem. 5 – ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe twierdzenia o energii spręŜystej. Energetyczna metoda wyznaczania prze-
mieszczeń w układach spręŜystych. Metoda Maxwella-Mohra, metoda sił. Zagadnienia sta-
tycznie niewyznaczalne układów spręŜystych. Zjawisko utraty stateczności. Kryteria utraty 
stateczności. Zagadnienie Eulera. Metody przybliŜone wyznaczania obciąŜeń krytycznych 
prętów spręŜystych z uwagi na stateczność. Wyboczenie niespręŜyste. Obliczenia wytrzyma-
łościowe prętów z uwagi na stateczność. WytęŜenie materiału, kryteria, wybrane hipotezy. 
Wytrzymałość złoŜona. Zginanie ukośne. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem. Zginanie 
ze skręcaniem prętów o przekrojach kołowosymetrycznych, zginanie ze ścinaniem, analiza 
wytrzymałościowa. Cylindry grubościenne w stanie spręŜystym, zagadnienie Lamego, wytę-
Ŝenie, obliczenia wytrzymałościowe. Obliczanie cylindrów wielowarstwowych, wpływ gradien-
tu temperatury na stan napręŜenia. Wirujące tarcze kołowe w zakresie spręŜystym: stan na-
pręŜenia i odkształcenia, nośność spręŜysta. Płyty kołowosymetryczne. Równanie zginania 
płyty, obliczenia wytrzymałościowe. Stateczność cienkich płyt poddanych ściskaniu. Powłoki 
osiowosymetryczne. Stan błonowy. Zginanie cienkich powłok walcowych. Stateczność po-
włok osiowosymetrycznych. Zbiorniki ciśnieniowe. ObciąŜenia mechaniczne i termiczne. Ob-
liczenia wytrzymałościowe. 
Ćwiczenia  
Obliczanie przemieszczeń w układach spręŜystych. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne. 
Obliczenia wytrzymałościowe z uwagi na stateczność. Wytrzymałość złoŜona układów prę-
towych. Zginanie ukośne i zginanie z udziałem siły podłuŜnej. Zginanie ze skręcaniem i zgi-
nanie ze ścinaniem. Obliczenia wytrzymałościowe cylindrów grubościennych i tarcz koło-
wych. Analiza wytrzymałości i stateczności płyt kołowosymetrycznych. Powłoki osiowosyme-
tryczne w stanie błonowym i giętnym. Stateczność powłok osiowosymetrycznych. Obliczenia 
wytrzymałościowe zbiorników ciśnieniowych. 
Laboratoria  
Statyczne próby rozciągania i ściskania metali. Charakterystyka własności mechanicznych i 
plastycznych. Badanie własności udarowych i dynamicznych metali. Zagadnienie napręŜeń 
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kontaktowych i pomiary twardości. Badanie własności reologicznych materiałów polimero-
wych, pełzanie i relaksacja, modele mechaniczne. Doświadczalna weryfikacja teorii zginania 
i skręcania prętów. Wytrzymałość złoŜona, zginanie ze skręcaniem. Wyznaczanie obciąŜeń 
krytycznych bifurkacji i przeskoku. Zastosowanie metody tensometrii elektrooporowej do po-
miaru odkształceń w konstrukcjach. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej metali. 
Projekty  
Obliczanie przemieszczeń w układach spręŜystych. Metoda Maxwella-Mohra, metoda sił. 
Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji statycznie niewyznaczalnych. NapręŜenia monta-
Ŝowe, napręŜenia termiczne. Metody przybliŜone wyznaczania obciąŜeń krytycznych prętów 
spręŜystych z uwagi na stateczność. Projektowanie wytrzymałościowe prętów z uwagi na 
stateczność. Obliczenia wytrzymałościowe prętów i układów prętowych w złoŜonym stanie 
napręŜenia. Zginanie ukośne. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem. Zginanie ze skręca-
niem prętów o przekrojach kołowosymetrycznych. Zginanie ze ścinaniem, analiza wytrzyma-
łościowa. Cylindry grubościenne i tarcze kołowe w stanie spręŜystym, wytęŜenie, obliczenia 
wytrzymałościowe, obliczanie cylindrów wielowarstwowych, wpływ gradientu temperatury na 
stan napręŜenia. Obliczenia wytrzymałościowe płyt kołowosymetrycznych i powłok osiowo-
symetrycznych przy obciąŜeniach mechanicznych i termicznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.; Wytrzymałość materiałów, tom 1, 2. WNT, Warszawa 

2007 i 2009. 
[2] Cegielski E.; Wytrzymałość materiałów. Teoria, przykłady, zadania, tom 1, 2. Wyd. PK,  

Kraków 2002 i 2006. 
[3] Brzoska Z.; Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1986. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bąk R., Burczyński T.; Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, Warszawa 2009. 
[2] Niezgodziński M., Niezgodziński T.; Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bogdan Bochenek, prof.PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E108 - Podstawy konstrukcji maszyn 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + Lk15 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W12 + Lk3 + P3 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika techniczna” – sem. 3, „Wytrzy-
małość materiałów” – sem. 4, „Podstawy projektowania” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami i metodami 
dotyczącymi konstruowania części maszyn i urządzeń. Przykładowe obliczenia typowych 
elementów aparatury ciśnieniowej. Przegląd i przykładowe obliczenia typowych podzespołów 
wchodzących w skład układów napędowych: wałów i osi, łoŜysk oraz przekładni.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje audiowizualne - wykłady. Zajęcia projektowe z wykorzy-
staniem CAD, katalogów i przykładowych baz danych w wersji elektronicznej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie egzaminu i zaliczenia realizowanych pro-
jektów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektów i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Obliczanie i konstrukcja zbiorników ciśnieniowych. Przepisy WUDT. Wały maszynowe i osie. 
Obroty krytyczne wału wirnika, warunek wytrzymałościowy i dynamiczny dla wału. Podstawy 
trybologii. ŁoŜyska ślizgowe. Konstrukcja, obliczenia i projektowanie łoŜysk poprzecznych. 
Zalety i wady łoŜysk hydrostatycznych i hydrodynamicznych. ŁoŜyska toczne - klasyfikacja, 
oznaczenia i zdolność przenoszenia obciąŜeń. Pasowania, zabudowa i montaŜ łoŜysk tocz-
nych, pojęcia nośności ruchowej oraz spoczynkowej. Obroty graniczne łoŜyska. Obliczenia i 
dobór łoŜyska tocznego. Układy łoŜysk skośnych. Rozruch układu silnik - maszyna robocza, 
warunek rozruchu, czas rozruchu. Sprzęgła mechaniczne przegląd rozwiązań konstrukcyj-
nych i podział. Dobór sprzęgieł w układzie napędowym. Obliczenia sprzęgła sztywnego. 
Sprzęgła rozłączne cierne, konstrukcja i obliczenia, rozruch sprzęgieł ciernych. Sprzęgła hy-
drokinetyczne, konstrukcja, przełoŜenie, sprawność. Hamulce klockowe, tarczowe i taśmo-
we, wzór Eulera – Eytelweina. Przekładnie zębate, twierdzenie Willisa, zarys cykloidalny i 
ewolwentowy, geometria kół zębatych. Metody obróbki kół zębatych. Korekcja zazębienia. 
Przekładnie walcowe o zębach skośnych, Metodyka obliczeń przekładni zębatej wg ISO. 
Podstawowe pojęcia dotyczące przekładni stoŜkowych. Przekładnie obiegowe, przegląd 
rozwiązań, podstawowe zaleŜności. Przekładnie pasowe, podstawowe zjawiska i zaleŜności 
przekładni. Przekładnie cierne, przegląd rozwiązań. 
Laboratoria  
Obliczenia komputerowe dotyczące obliczeń zbiornika ciśnieniowego oraz przekładni zęba-
tej. Dokumentacja projektu - rysunki CAD 
Projekty  
Projekt zbiornika ciśnieniowego. Projekt jednostopniowej przekładni zębatej lub pasowej. 
Literatura podstawowa  
[1] Skoć A., Spałek., Markusik S.; Podstawy konstrukcji maszyn. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Osiński Z.; Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999. 
[3] Ryś J., Skrzyszowski Z.; Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Wyd. PK, Kraków 

2001. 
[4] Kurmaz L.W., Kurmaz O.L.; Projektowanie węzłów i części maszyn. WNT, Warszawa 
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2007. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Dietrich M. (red.); Podstawy konstrukcji maszyn, tom 1 – 3.  WNT, Warszawa 1999. 
[2] Mazanek E.; Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, tom 1 – 2. WNT, War-

szawa 2005. 
[3] śółtowski J.; Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. PW, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Bogdan Szybiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot   Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów ENERGETYKA 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E109 - Wymiana ciepła i masy 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + C15 + L15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C6 + L3 5 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z analitycznymi i numerycznymi metodami 
rozwiązywania wielowymiarowego ustalonego przewodzenia ciepła oraz nieustalonego 
przewodzenia ciepła. Zdobycie umiejętności rozwiązywania zagadnień odwrotnych w prze-
wodzeniu ciepła. Zapoznanie się z podstawami wymiany masy. Obliczenia i projektowanie 
wymienników masy i ciepła, chłodni kominowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych, aktywny udział w ćwiczeniach tablicowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń tablicowych i laboratoriów; 
zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Równanie róŜniczkowe wymiany ciepła. Wielowymiarowe ustalone przewodzenie ciepła. Me-
toda rozdzielania zmiennych. Całkowa metoda bilansu cieplnego. Metoda graficzna. Okre-
ślanie ustalonego rozkładu temperatury z wykorzystaniem współczynników kształtu. Rozwią-
zywanie zagadnień ustalonego przewodzenia ciepła za pomocą metod numerycznych. Me-
toda objętości skończonej i róŜnic skończonych. Metoda elementów skończonych. Bilansowa 
metoda elementów skończonych. Nieustalone przewodzenie ciepła. Metoda rozdzielania 
zmiennych i przekształcenie Laplace’a. Przewodzenie ciepła w ośrodku półnieskończonym. 
Metoda superpozycji. Odwrotne zagadnienie ustalonego i nieustalonego przewodzenia cie-
pła. 
Podstawy wymiany masy. Określenie składu mieszaniny. Prawo Ficka. Współczynnik dyfuzji 
masy. Analogia pomiędzy przewodzeniem ciepła i dyfuzją masy. Hydrodynamiczna, termicz-
na i stęŜeniowa warstwa przyścienna. Wymiana masy przez konwekcję. Równania róŜnicz-
kowe wymiany masy. Wymiana ciepła i masy w chłodniach kominowych. Równanie Merkla. 
Ćwiczenia  
Wyznaczanie rozkładu temperatury w Ŝebrze prostym oraz w rurze ekranowej kotła metoda-
mi analitycznymi. Zastosowanie metody graficznej do wyznaczania strat ciepła w kanałach 
spalinowych. Zastosowanie współczynników kształtu przy projektowaniu ogrzewania podło-
gowego. Wyznaczanie rozkładu temperatury w przekroju nieskończenie długiego pręta o 
przekroju kwadratowym za pomocą MES (z wykorzystaniem programu ANSYS). Obliczanie 
nieustalonego rozkładu temperatury i szybkości jej zmian w płycie przy warunkach brzego-
wych III rodzaju na podstawie wzorów analitycznych. Obliczanie jednowymiarowego nieusta-
lonego pola temperatury za pomocą jawnej i niejawnej MRS. Wyznaczanie współczynników 
dyfuzyjności masy. Obliczenia strumienia masy sublimującego naftalenu. Wyznaczanie ga-
barytów chłodni kominowej. 
Laboratoria  
Badanie wymiennika płytowego. Suszenie rozpyłowe i formy rozpadu. Kolumnowe wymien-
niki masy. Odpylacze odśrodkowe. Mokre odpylanie. Mieszalnik wibracyjny. 
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Literatura podstawowa  
[1] Taler J., Duda P.; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 

WNT, Warszawa 2003. 
[2] Zarzycki R.; Wymiana ciepła i ruch masy w inŜynierii środowiska. WNT, Warszawa 2010. 
[3] Hobler T.; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa 1959. 
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Benitez J.; Principles And Modern Applications Of Mass Transfer Operations. John Wiley 

& Sons, INC New York 2009. 
[2] Incopera F., DeWitt D.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons, 
     Inc. New York 2002. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E110 - Prawo w energetyce 

 

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:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z wybranymi uregulowaniami prawnymi obowią-
zującymi w energetyce. 

Metody dydaktyczne: udział w wykładach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Źródła prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Akty prawne z zakresu gospodarki energetycznej. 
Normy i jednostki normalizacyjne. Prawne podstawy kształtowania polityki energetycznej 
państwa i organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Świadectwa kwalifi-
kacyjne osób na stanowiskach dozoru i eksploatacji. Obrót paliwami gazowymi, energią elek-
tryczną i ciepłem oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców. Ocena zgodności wyrobów z 
zasadniczymi wymaganiami. Zakres i formy dozoru technicznego. Zasady przeprowadzania 
kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. Świadectwo charakterystyki energetycznej 
budynków. Wymagania dotyczące kotłowni wbudowanych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. 
Dokumentacja techniczna oraz instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych. Bezpie-
czeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych. Odpowiedzialność finansowa i 
karna w przepisach energetycznych. 

Literatura podstawowa  
[1] Ustawa Prawo energetyczne.  
[2] Ustawa o dozorze technicznym. 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ustawy: Prawo o miarach; O normalizacj;, Prawo budowlane; O systemie oceny zgodno-
ści. 

[2] Łopata S.; Podstawy prawne w zakresie charakterystyki energetycznej i przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych obiektów budowlanych (rozdz. I w pracy zbiorowej pt. „Audyt 
energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”. Red. 
A. Tabor). Wyd. CSOSJ PK, Kraków 2009. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E111 - Bezpiecze ństwo pracy i ergonomia 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 6 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi zagroŜeń na 
stanowiskach pracy,  bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pisemne wykładów. 
Zasada wystawienia oceny ko ńcowej:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
System ochrony pracy w Polsce. Zarządzanie bezpieczeństwem. Regulacje prawne z zakre-
su ochrony pracy. Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy. Ergonomia 
w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna). Niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i uciąŜliwe czynniki występujące w procesach pracy – charakterystyka. 
Analiza i ocena zagroŜeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka 
związanego z tymi zagroŜeniami. Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania 
na pracowników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciąŜliwych czynników występu-
jących w procesach pracy. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i po-
mieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych. 
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Analiza przy-
czyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. Organi-
zacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja pro-
blematyki BHP. Metody pracy słuŜb bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady udzielania po-
mocy przedlekarskiej w razie wypadku. PrzeciąŜenie układu mięśniowo-szkieletowego - za-
groŜenia  jakie stwarzają ręczne prace transportowe. Ergonomia pracy przy komputerze. 
Literatura podstawowa  
[1] Praca zbiorowa, Kodeks pracy.  Wyd. ODDK, Gdańsk 2008.   
[2] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 
[3] Stec D.; Zasady BHP w praktyce.  Wszechnica Podatkowa, Warszawa 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Majer R.; Vademecum BHP w praktyce. Wypadki nie tylko pracownicze. Zacharek Dom 

Wydawniczy, Warszawa 2010. 
[2] Szlichta P., Zakrzewski E.; Wózki jezdniowe podnośnikowe napędzane mechanicznie. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. ODDK, Gdańsk 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr  hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa przed-
miotu E112 - Ochrona własno ści intelektualnej 

 

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

Stacjonarne – I stopnia IV 7 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z moŜliwościami 
ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej. Studenci uzyskują obszerną wiedzę na 
temat praw autorskich i praw pokrewnych. 

Metody dydaktyczne:  zajęcia prowadzone są w formie wykładu z wykorzystaniem narzędzi 
multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Własność intelektualna (przemysłowa, autorska). Polskie prawo własności przemysłowej. 
Światowy system ochrony własności przemysłowej − WIPO. Informacja patentowa, publika-
cje patentowe. Własność przemysłowa w działalności przedsiębiorstwa. Prawo autorskie i 
prawa pokrewne. Prawo konkurencji. 

Literatura podstawowa  
[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2003r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 
[2] Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony 

w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. 2005 nr 3 poz. 12). 
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 

24 poz. 83).  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kępiński J.; Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym. 

Wolters Kluwer, Polska 2010. 
[2] du Vall M.; Prawo patentowe. Wolters Kluwer, Polska 2008 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Dariusz Mierzwiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E405 - Techniki czystego spalania  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15  3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 3 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  problemy spalania paliw kopalnych w aspekcie zmniejszenia 
emisji szkodliwych składników spalin. Techniki zmniejszania emisji NOx, SO2 i CO2. Nowo-
czesne technologie węglowe i paliw gazowych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych; Opracowa-
nie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   zaliczenie laboratoriów oraz kolokwium końco-
wego z podstaw technik czystego spalania. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe teorii procesów spalania. Teoria zapłonu i samozapłonu paliwa, opóź-
nienie i granice zapłonu, samozapłon płynącej mieszanki palnej. Teoria płomienia - parame-
try przepływowe i termiczne. Emisja szkodliwych składników przy spalaniu paliw. Proces 
spalania wodoru. Proces spalania paliw gazowych. Termochemia spalania. Paleniska i palni-
ki na paliwo gazowe. Rozpylanie paliw, proces spalania paliw ciekłych, płomień paliwa rozpy-
lonego, palniki. Proces spalania paliw stałych, spalanie na powierzchni ziarna węgla, rozkład 
koncentracji gazów na powierzchni, prędkość i intensywność spalania węgla w warstwie, 
paleniska rusztowe. Kierunki rozwoju czystych technologii spalania węgla. Spalanie pyłu wę-
glowego, paleniska i palniki pyłu węglowego, spalanie paliw stałych w warstwie fluidalnej. 
Spalanie w kotłach fluidalnych. Nowoczesne metody zgazowywania i upłynniania węgla. 
Czyste technologie spalania węgla. Metody ograniczenia emisji spalin w urządzeniach prze-
mysłowych. Aspekty ekologiczne spalania paliw w silnikach spalinowych i energetyce. Ni-
skoemisyjne techniki spalania w energetyce. 
Laboratoria  
Pomiar emisji spalin w układzie wylotowym silnika spalinowego. Pomiar składu spalin w ko-
tłowni węglowej i gazowej. Wpływ recyrkulacji spalin na emisję NOx i parametry robocze sil-
nika spalinowego. Pomiar rozkładu temperatury oraz stęŜenia związków chemicznych w 
płomieniu. Wyznaczanie współczynnika nadmiaru powietrza dla róŜnych paliw w celu osią-
gnięcia najmniejszej emisji spalin. Proces dopalania związków chemicznych w układach 
transportu spalin. Badania symulacyjne spalania róŜnych paliw w kotłach. 
Literatura podstawowa  
[1] Jarosiński J.; Techniki czystego spalania. WNT, Warszawa 1996. 
[2] Chomiak J.; Podstawowe problemy spalania. PWN, Warszawa 1977. 
[3] Wilk R.; Laboratorium techniki spalania. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Wilk R.; Low-emission combustion. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 
[2] Tomeczek J. (red.); praca zbiorowa: Spalanie ze szczególnym uwzględnieniem proble-

mów ekologicznych, PAN, Wydz. IV Komitet Termodynamiki i Spalania, Warszawa 1992. 
[3] Kordylewski W. (red.); praca zbiorowa; Spalanie i paliwa. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław, 1999. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Władysław Mitianiec 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E406 - Emisja toksycznych składników spalin silniko wych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + L9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Technologie i maszyny energetyczne” – 
sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z problemem emisji spalin silnikowych.  

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji ćwi-
czeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Charakterystyka składników spalin silnikowych. Oddziaływanie poszczególnych składników 
spalin na organizmy Ŝywe. Mechanizm tworzenia nietoksycznych i toksycznych składników 
spalin. Wpływ warunków eksploatacji silników spalinowych na wielkość stęŜenia poszczegól-
nych składników spalin. Wpływ rodzaju paliwa na emisję poszczególnych składników spalin. 
Normy i limity emisji składników spalin. Charakterystyka aparatury badawczej stosowanej w 
pomiarach stęŜenia składników spalin silnikowych. Problem emisji dwutlenku węgla w moto-
ryzacji. Podstawowe metody zmniejszania emisji toksycznych i  
nietoksycznych składników spalin. 
Laboratoria  
Pomiar stęŜenia podstawowych składników toksycznych spalin przed i za reaktorem katali-
tycznym w silniku ZI. Pomiar zadymienia spalin silników ZS. Badanie emisji podczas zasila-
nia silnika róŜnymi paliwami. Badanie emisji podczas rozruchu i fazy nagrzewania się silnika.  
Literatura podstawowa  
[1] Bielaczyc P., Merkisz J., Pielecha J.; Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków 

szkodliwych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001. 
[2] Chłopek Z.; Ochrona środowiska naturalnego - seria Pojazdy Samochodowe. WKiŁ, War-

szawa 2002. 
[3] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych. 
[2] BrzeŜański M., Juda Z.; Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne. 

WKiŁ, Warszawa 2010. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E407 - Analiza i projektowanie systemów energetyczn ych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „ Podstawy projektowania” – sem. 4, „Wy-
miana ciepła i masy” – sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi przepływowymi systemami 
energetycznymi; poznanie metodyki projektowania sieci zdalaczynnych. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na ćwiczeniach i zajęciach projekto-
wych; zaliczenie ćwiczeń oraz projektu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ogrzewanie zdalaczynne. Nośniki ciepła i ich parametry. Zasada redukowania ciśnienia. 
Układy wodnych i parowych sieci cieplnych. Obliczenia hydrauliczne i cieplne sieci wodnych 
zdalaczynnych (sieci cieplne prowadzone w otoczeniu powietrza, w gruncie i w kanale). Obli-
czenia hydrauliczne i cieplne sieci parowych. Obliczanie wymaganego stopnia przegrzania 
pary. Zasady sporządzania i analizy wykresów piezometrycznych. Węzły cieplne -podział, 
charakterystyka i zadania. Analiza wymienników ciepła metodą NTU (Number of Transfer 
Units). Jednowymiarowe modelowanie procesów przepływowo-cieplnych zachodzących w 
wymiennikach ciepła z wykorzystaniem metody objętości kontrolnej. Metoda Hardy-Cross’a 
obliczania i analizy szeregowo-równoległych sieci przepływowych (metoda iteracyjna dla 
stanu ustalonego). Uogólniona metoda Hardy-Cross’a. 
Ćwiczenia  
Obliczanie strat ciśnienia wodnych i parowych sieci ciepłowniczych. Dobór średnic rurocią-
gów ciepłowniczych. Wyznaczanie strat ciepła sieci zdalaczynnych. Obliczanie wymaganego 
stopnia przegrzania pary dla parowych sieci cieplnych. Obliczanie wymienników ciepła me-
todą NTU. Analiza rozpływu czynnika w sieci dwupętlowej metodą Hardy-Cross’a. 
Projekty  
Projekt obliczeniowy przepływowego systemu energetycznego. 

Literatura podstawowa  
[1] Hodge B. K., Taylor R. P.; Analysis and design of energy systems. Prentice-Hall, Inc., 

Simon & Schuster / A Viacom Company 1999. 
[2] Szarowski A., Łatowski L.; Ciepłownictwo. WNT, Warszawa 2006. 
[3] Jaluria Y.; Design and Optimization of Thermal Systems. Taylor & Francis Group, London 

2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Albers J. i inni; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 
[3] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
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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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E408 - Projektowanie sieci ciepłowniczych  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „ Podstawy projektowania” – sem. 4, 
„Wymiana ciepła i masy” – sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi elementami sieci ciepłowni-
czych, zasadami ich obliczania i projektowania. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna; samodzielne wykonanie projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na ćwiczeniach i zajęciach projekto-
wych; zaliczenie ćwiczeń oraz projektu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział sieci ciepłowniczych. Analiza sieci jedno, dwu, trzy i czteroprzewodowych. Układanie 
przewodów sieci ciepłowniczych wodnych i parowych. Obliczanie strat ciśnienia w odcinkach 
prostych sieci ciepłowniczych oraz spowodowanych oporami miejscowymi. Stateczność hy-
drauliczna sieci. Wyznaczanie jednostkowych strat ciśnienia i bilansowanie punktów węzło-
wych. Dobór pomp obiegowych dla sieci ciepłowniczych. Wyznaczanie rozkładu ciśnień dla 
sieci wodnych i parowych. Zasady projektowania nowych sieci oraz analiza moŜliwości pod-
łączenia odbiorców do istniejącej sieci ciepłowniczej. Wymienniki ciepła stosowane w wę-
złach cieplnych. Hydroelewatory oraz węzły zmieszania pompowego. 
Ćwiczenia  
Obliczanie współczynników strat ciśnienia. Wyznaczanie jednostkowych strat ciśnienia dla 
sieci ciepłowniczych magistralnych i odgałęzień. Obliczanie niezbędnych strumieni maso-
wych czynników roboczych oraz zasady doboru średnic rurociągów. Obliczenia i dobór kryz 
dławiących nadmiar ciśnienia. Analiza strat cieplnych sieci oraz wyznaczanie temperatury i 
ciśnienia na końcu sieci wodnej i parowej. Wyznaczanie rozkładu ciśnień dla sieci ciepłowni-
czych. 
Projekty  
Projekt obliczeniowy rurociągu ciepłowniczego. 

Literatura podstawowa  
[1] Górecki J.; Sieci cieplne. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 
[2] Szarowski A., Łatowski L.; Ciepłownictwo. WNT, Warszawa 2006. 
[3] Adamiec P. i inni; Warunki techniczne projektowania, wykonania odbioru i eksploatacji 

sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”, Warszawa 1996. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Albers J. i inni; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Koczyk H. (red.); Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2005. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E409 - Aerodynamika  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 6 W9 1 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rzą-
dzącymi ruchem płynów ściśliwych, w sposób umoŜliwiający zorientowaniu się w całokształ-
cie zagadnień aeromechaniki, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej 
wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu gazu oraz sił, jakie wywie-
ra on na opływane ciała. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach wykładowych, test. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test zaliczeniowy z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Podobieństwo aeromechaniczne. Siła oporu czołowego i siła unosze-
nia. Opływ ciał płynem lepkim, siła oporu tarcia. Moc siłowni wiatrowych. Propagacja małych 
zaburzeń ciśnienia w gazie. Równanie falowe i jego charakterystyki. Prędkość dźwięku. Lcz-
ba Macha, klasyfikacja przepływów gazu. Przepływy ustalone gazu doskonałego. Parametry 
spiętrzenia. Jednowymiarowy przepływ gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Liczba 
Lavala, parametry krytyczne. Ustalony jednowymiarowy przepływ gazu przez kanał o zmien-
nym przekroju. Równanie Hugoniota. Przepływ w kanałach zbieŜnych i zbieŜno – rozbieŜ-
nych. Dysza geometryczna (dysza Lavala), dysza termiczna i masowa. Prostopadła fala ude-
rzeniowa. Pomiar prędkości w naddźwiękowym strumieniu gazu za pomocą rurki Pitota. 

Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Rup K., J.; Aeromechanika w inŜynierii bezpieczeństwa. Wyd. PK, Kraków 2010. 
[3] Burka E., S., Nałęcz T., J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiąza-

nia. PWN, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, War-

szawa 2006. 
[2] Hodge B. K. Koenig K.; Compressible Fluid Dynamics with Personal Computer Applica-

tions. Prentice Hall, New Jersey 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E410 - Aerodynamika du Ŝych pr ędkości 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 6 W9 1 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rzą-
dzącymi ruchem gazów, w sposób umoŜliwiający zorientowaniu się w całokształcie zagad-
nień aeromechaniki, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teore-
tycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu gazu oraz sił, jakie wywiera on na  
ciała z nim graniczące. 

Metody dydaktyczne:  uczestnictwo w wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test zaliczeniowy z wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Podobieństwo aeromechaniczne. Moc siłowni wiatrowych. Propagacja 
małych zaburzeń ciśnienia w gazie. Równanie falowe i jego charakterystyki. Prędkość 
dźwięku w gazie doskonałym i rzeczywistym. Lczba Macha, klasyfikacja przepływów gazu. 
Przepływy ustalone gazu doskonałego. Parametry spiętrzenia. Jednowymiarowy przepływ 
gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Liczba Lavala, parametry krytyczne. Ustalony jed-
nowymiarowy przepływ gazu przez kanał o zmiennym przekroju. Równanie Hugoniota. Prze-
pływ w kanałach zbieŜnych i zbieŜno – rozbieŜnych. Dysza geometryczna (dysza Lavala), 
dysza termiczna i masowa. Prostopadła fala uderzeniowa. Pomiar prędkości w naddźwięko-
wym strumieniu gazu za pomocą rurki Pitota. Przepływ pary przez dyszę zbieŜno – rozbieŜ-
ną. 
Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Rup K., J.; Aeromechanika w inŜynierii bezpieczeństwa. Wyd. PK, Kraków 2010. 
[3] Burka E., S., Nałęcz T., J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiąza-

nia. PWN, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, War-

szawa 2006. 
[2] Hodge B. K. Koenig K.; Compressible Fluid Dynamics with Personal Computer Applica-

tions. Prentice Hall, New Jersey 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E411 - Podstawy przedsi ębiorczo ści  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 P15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 P9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi czynnikami determinującymi 
sukces gospodarczy na rynku, poznanie narzędzi i zdobycie umiejętności potrzebnych do 
prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych z wykorzystaniem symula-
cyjnej gry Investor Industry, realizacja projektów indywidualnych i zespołowych w ramach  
z prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa.  

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Podstawy przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza, definicje, pojęcia. Wytyczne do pla-
nowania przedsięwzięcia gospodarczego; podstawowe czynniki determinujące sukces go-
spodarczy na rynku. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw. Proces wyboru celów 
przedsiębiorstwa, czynniki lokalizacji, kryteria wyboru formy prawnej. Prowadzenie przedsię-
biorstwa produkcyjno-handlowego; procesy planowania i podejmowania decyzji, realizacji i 
kontroli. Aspekty finansowe działalności gospodarczej; analiza sprawozdań finansowych. 
Instrumenty i narzędzia oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek. Cechy i umiejętności lide-
rów nowych przedsięwzięć. 

Literatura podstawowa  
[1] Cieślik J.; Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akade-

mickie i  Profesjonalne, Warszawa 2008. 
[2] Targalski J.; Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Targalski J.; Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków. Wyd. C.H.Beck, 

Warszawa 2003. 
[2] Podręcznik dydaktyczny do gry symulacyjnej Investor Industry. Mat. szkoleniowe CDG 

e.V.Köln. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr inŜ. Małgorzata Kiepura - Czubacka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E412 - e-Biznes 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń III 6 P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń III 6 P9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zakładanie przedsiębiorstwa gospodarczego; budowa  
e-sklepu z  punktu widzenia uŜyteczności; metody utrzymywania relacji sklep-klient; formy 
promocji poprzez m.in. linki sponsorowane, fora internetowe; blog ekspercki. 

Metody dydaktyczne:  praca przy komputerach; 3 -4 projekty wykonane samodzielnie; praca 
w zespołach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obowiązkowa obecność na zajęciach; zaliczenie 
projektów. 
Ocena ko ńcowa: ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Projekty  
Cechy osoby przedsiębiorcze - test; Opracowywanie profilu, segmentu i nazwy firmy; Two-
rzenie wirtualnej firmy; Ocenianie strony internetowej – budowa pod kątem uŜyteczności; 
opracowywanie narzędzi do kontaktu z klientami (systemy automatycznego rozsyłania  
e-maili; zasady statusu eksperta oraz budowa opracowań eksperckich m.in. na blogach eks-
perckich 

Literatura podstawowa  
[1] Majewski P.; Czas na e-biznes. Helion, Gliwice 2007. 
[2] Nielsen J., Tahir M.; Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów. Helion, Gliwice 

2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Nielsen J., Loranger H.; Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Helion, 

Gliwice 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Anna Boratyńska-Sala 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii i Automatyzacji Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Wszystkie specjalno ści 
 
Kod - nazwa 
przedmiotu E413 - Silniki spalinowe 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy termodynamiki” – sem. 1, „Me-
chanika techniczna” – sem. 3.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z podstawami działania i konstrukcją tłokowych 
silników spalinowych. 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, aktywny udział w realizacji ćwi-
czeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział silników spalinowych. Zasada działania silników dwu- i czterosuwowych ZI i ZS. 
Podstawy teoretyczne działania silników spalinowych. Parametry rzeczywistego obiegu 
cieplnego tłokowego silnika czterosuwowego ZI i ZS. Wskaźniki robocze silników tłokowych: 
średnie ciśnienie indykowane, sprawności obiegów rzeczywistych, moc indykowana i efek-
tywna, moment obrotowy, godzinowe i jednostkowe zuŜycie paliwa. Metody regulacji mocy 
silników. Bilans cieplny silnika spalinowego. Analiza konstrukcji współczesnych silników spa-
linowych: zespół kadłuba, układ korbowo tłokowy, konstrukcja głowicy, układ rozrządu, układ 
chłodzenia i smarowania. Omówienie systemów zasilania silników ZI i ZS. Problemy emisji 
toksycznych składników spalin. Podstawowe charakterystyki silników spalinowych. Tenden-
cje rozwoju konwencjonalnych źródeł napędu 
Laboratoria  
Sporządzenie podstawowych charakterystyk silnika spalinowego ZI i ZS: charakterystyka 
prędkościowa silnika ZI, regulatorowa silnika ZS, charakterystyki obciąŜeniowe. Sporządza-
nie charakterystyki uniwersalnej. Charakterystyka sprawności napełnienia silnika spalinowe-
go.  
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.; Teoria silników tłokowych. WKiŁ, Warszawa 2006. 
[2] Luft S.; Podstawy budowy silników. WKiŁ, Warszawa 2006. 

[3] Merkisz J.; Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bernhard M.; Badania trakcyjnych silników spalinowych. WKiŁ, Warszawa 1970. 
[2] Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych – wg. wskazań prowa-

dzącego zajęcia. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Marek BrzeŜański, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E414 - Maszyny cieplne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z teorią i konstrukcją maszyn cieplnych. 

Metody dydaktyczne:  wykład z prezentacją multimedialną, udział w laboratoryjnych pomia-
rach parametrów maszyn cieplnych, opracowanie wyników pomiarów, analiza wyników. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział silników cieplnych. Obiegi teoretyczne: Carnota, Stirlinga, Rankina, Otto, Diesel, Sa-
bath’e, Ericssona. Bilans cieplny obiegów. Zasada działania silników dwu- i czterosuwowych 
ZI i ZS. Zasada działania silników przepływowych, silnika Wankla i Stirlinga. Analiza kon-
strukcji współczesnych maszyn cieplnych. Wskaźniki robocze maszyn cieplnych. Bilans 
energetyczny maszyn cieplnych na przykładzie bilansu cieplnego tłokowego silnika spalino-
wego. Podstawowe charakterystyki silników spalinowych. Paliwa stosowane w maszynach 
cieplnych. Tendencje rozwojowe maszyn cieplnych w aspekcie zastosowania do napędu 
maszyn i pojazdów.  

Laboratoria  
Analiza konstrukcyjna wybranych maszyn cieplnych. Sporządzenie charakterystyki prędko-
ściowej i obciąŜeniowej silnika spalinowego. Wyznaczanie wskaźników roboczych maszyny 
cieplnej. Analiza kinematyczna i konstrukcyjna silnika Wankla. Analiza kinematyczna i kon-
strukcyjna silnika Stirlinga. Analiza konstrukcyjna silnika pulsacyjnego i turbospalinowego. 
Charakterystyka robocza dwuwałowego silnika turbospalinowego.  
Literatura podstawowa  
[1] Rychter T., Teodorczyk A.; Teoria silników tłokowych. WKiŁ, Warszawa 2006. 
[2] Golec K.; Silniki przepływowe. Wyd. PK, Kraków 1999. 
[3] Dowkontt J.; Teoria silników cieplnych. WNT, Warszawa1962. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] śmudzki S.; Silniki Stirlinga. WNT, Warszawa 1993. 
[2] Materiały konferencji naukowych – wg. wskazań prowadzącego zajęcia. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Tadeusz Papuga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E415 - Pompy, spr ęŜarki, wentylatory 

 

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:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawami maszyn przepływowych, 
bilansami energetycznymi, pracą w układach stosowanych w energetyce. Budowa, podział, 
zastosowanie, charakterystyki, regulacja, badania pomp i urządzeń spręŜających.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne. 

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

  TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład  
Podstawowe prawa przepływowe i termodynamiczne. Budowa i podział pomp. Dobór i 
współpraca pomp z siecią. Układy pompowe w elektrowniach. Pompy wody zasilającej, 
pompy wody chłodzącej, pompy do skroplin. Teoria i podział wentylatorów i spręŜarek, roz-
wiązania konstrukcyjne, parametry pracy, charakterystyki, spręŜanie wielostopniowe. Wenty-
latory kotłowe – podział, rozwiązania konstrukcyjne, parametry pracy, charakterystyki, 
współpraca z siecią.  

Literatura podstawowa  
[1] Stępniewski M.; Pompy. WNT, Warszawa 1985. 
[2] Jędral W.; Pompy wirowe. PWN, Warszawa 2001. 
[3] Fortuna S.; Wentylatory. Techwent, Kraków 1999. 
[4] Fortuna S.; Badania wentylatorów i spręŜarek. Wyd. AGH, Kraków 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.; Elektrownie. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Fodemski T. R. (red.); Pomiary cieplne cz. II;  Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, 

Warszawa 1993. 
[3] Gnutek Z., Kortylewski W.; Maszynoznawstwo energetyczne. Wyd. Politechniki Wrocław-

skiej, Wrocław 2003. 
[4] Bohdal T., Charun H., Czapp M.; Urządzenia chłodnicze spręŜarkowe. WNT, Warszawa 

2003. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E416 - Transport hydrauliczny i pneumatyczny 

 

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:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z urządzeniami słuŜących do prze-
pompowywania cieczy i gazów, transportu mediów w elektrowniach, pompami wentylatorami, 
spręŜarkami, współpracą urządzeń przepływowych z siecią. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

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

 TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład  
Podstawowe równania przepływowe. Klasyfikacja urządzeń przepływowych. Przepływy w 
przewodach pod ciśnieniem, klasyfikacja rurociągów. Urządzenia i instalacje stosowane do 
transportu materiałów drobnoziarnistych w stanie suchym, zwilŜonym i w cieczy. Instalacje 
do transportu pneumatycznego nisko i wysokociśnieniowego. Instalacje transportu hydrau-
licznego. Przykłady zastosowania i dobór urządzeń do instalacji w energetyce. 

Literatura podstawowa  
[1] Stępniewski M.; Pompy. WNT, Warszawa 1985. 
[2] Jędral W.; Pompy wirowe. PWN, Warszawa 2001. 
[3] Pietkiewicz Z.; Transport pneumatyczny. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999. 
[4] Roos H.; Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego. CIBET, War-

szawa 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Fortuna S.; Wentylatory. Techwent, Kraków 1999. 
[2] Mazur M., Teisseyre M.; Zasilanie palników pyłowych kotła energetycznego. Wyd. Poli-

techniki Wrocławskiej, Wrocław 2008. 
[3] Fodemski T. R. (red); Pomiary cieplne cz. 2 - Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, 

Warszawa 2000. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E201 - Mechanika techniczna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W30 + P30  4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W30 + P30 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  stosowna wiedza z zakresu analizy mate-
matycznej i geometrii analitycznej; „Fizyka” – sem. 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 
statyki, kinematyki i dynamiki układu punktów materialnych i bryły sztywnej, podstawowych 
wiadomości z wytrzymałości materiałów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianów i projektów w semestrze. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianów i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił, niezmienniki redukcji, równanie osi central-
nej. Reakcje więzów. Równowaga dowolnego płaskiego i przestrzennego układu sił.  Rów-
nowaga układów płaskich z udziałem sił tarcia ślizgowego i tocznego. Kinematyka punktu we 
współrzędnych kartezjańskich, cylindrycznych, naturalnych. Kinematyka bryły sztywnej: wy-
znaczanie toru oraz obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu bryły w ruchu obrotowym, 
płaskim. Dynamika punktu materialnego i układu punktów materialnych: prawa Newtona, 
zasada d’Alemberta, równania róŜniczkowe ruchu punktu materialnego, praca i moc siły. 
potencjalne pole sił, twierdzenia o pędzie, kręcie i równowartości energii kinetycznej i pracy 
dla punktu i układu punktów materialnych. Podstawowe pojęcia geometrii mas. Twierdzenie 
o ruchu środka masy. Dynamika bryły i układu brył: energia kinetyczna, kręt i praca sił działa-
jących na bryłę w ruchu ogólnym. Twierdzenie o równowartości energii kinetycznej i pracy, 
równania róŜniczkowe układu brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, równania wię-
zów. 
Ogólne załoŜenia wytrzymałości materiałów. Model ciała odkształcalnego. Siły wewnętrzne w 
prętach i układach prętowych. Definicja napręŜenia i odkształcenia. Szczeble analizy wy-
trzymałościowej: punkt, przekrój, ciało. Podstawowe próby wytrzymałościowe. Momenty 
geometryczne figur płaskich. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych, warunek wytrzyma-
łości, nośność spręŜysta i graniczna, warunek sztywności. Jednowymiarowe rozciąganie i 
ściskanie. Ścięcie techniczne. Skręcanie prętów kołowych w zakresie spręŜystym. Zginanie 
prętów prostych w zakresie spręŜystym. 

Projekty  
Statyka: Umiejętność wyznaczania warunków równowagi statycznej dla układów płaskich i 
przestrzennych bez i z uwzględnieniem tarcia. Kinematyka punktu: 1) wyznaczanie równań 
ruchu i równania toru wybranego punktu, obliczanie prędkości, przyspieszenia stycznego, 
całkowitego i normalnego punktu oraz promienia krzywizny toru. Kinematyka bryły sztywnej: 
1) obliczanie prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego brył w ruchu obrotowym 2) wy-
znaczanie toru oraz obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu bryły w ruchu płaskim, umie-
jętność wyznaczania chwilowego środka obrotu i chwilowego środka przyspieszeń, Dynami-
ka punktu materialnego: 1) układanie i całkowanie równań róŜniczkowych ruchu punktu, 2) 
rozwiązywanie zadań ruchu punktu nieswobodnego na podstawie równań róŜniczkowych 
oraz twierdzenia o równowartości energii kinetycznej i pracy. Dynamika układu punktów ma-
terialnych: 1) równania róŜniczkowe ruchu układu punktów  2) Aplikacja twierdzenia o ruchu 
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środka masy do rozwiązywania zadań. Dynamika bryły i układu brył: 1) równania róŜniczko-
we bryły w ruchu obrotowym i płaskim,2) wyznaczanie ruchu i sił wewnętrznych w układach 
złoŜonych z kilku brył, 3) obliczanie reakcji dynamicznych bryły w ruchu obrotowym. 
Wytrzymałość materiałów: Określanie rozkładów sił wewnętrznych w prętach i układach prę-
towych. Jednowymiarowe rozciąganie (ściskanie), skręcanie prętów kołowych i zginanie prę-
tów prostych w zakresie spręŜystym: napręŜenia, przemieszczenia. Obliczenia wytrzymało-
ściowe z warunku bezpieczeństwa i warunku sztywności. 
Literatura podstawowa  
[1]  Nizioł J.; Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki. WNT, Warszawa 2002. 
[2]  Leyko J.; Mechanika ogólna. PWN, Warszawa 2001.  
[3]  Cegielski E.; Wytrzymałość materiałów. Teoria, przykłady, zadania, tom 1. Wyd. PK,  

Kraków 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Beer,F.B.and E. Russel Johnston Jr.; Vector Mechanics for Engineers, STATICS &   

DYNAMICS, McGraw Hill Book Company, Inc 1984. 
[2] Engel Z., Giergiel J.; Mechanika , t.1-2. Wyd. AGH, Kraków 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Marek A. KsiąŜek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 

 50

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E202 - Podstawy elektrotechniki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W30 + C30 
W15 + L15 

5 
3 

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W18 + C18 
W9 + L9 

5 
3 

 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami teorii obwodów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych 
i zdanie egzaminu w kaŜdym semestrze. 
Ocena ko ńcowa:  po sem. 2 – średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń audytoryjnych i egza-
minu; po sem. 3 – średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady   
Elementy obwodu elektrycznego. Obwody elektryczne i magnetyczne. Prawa Kirchhoffa. 
Moc i energia elektryczna. Napięcia i prądy sinusoidalnie zmienne. Impedancja zespolona. 
Moce czynna, bierna i pozorna. Wymierne funkcje częstotliwości. Źródła równowaŜne. Do-
pasowanie odbiornika do źródła energii elektrycznej. Analiza złoŜonych obwodów elektrycz-
nych. Układy trójfazowe i składowe symetryczne. Obwody z sygnałami wieloharmonicznymi. 
Teoria mocy sygnałów wieloharmonicznych i trójfazowych. Czwórniki dla sygnałów sinuso-
idalnych. Linia długa w stanie ustalonym. 
Ćwiczenia  
Ćwiczenia stanowią bieŜącą ilustrację tematyki wykładów. 
Laboratoria  
Ćwiczenia laboratoryjne stanowią bieŜącą ilustrację tematyki  wykładów. 

Literatura podstawowa  
[1] Baranowski J., Nosal Z., Kalinowski B.; Układy elektroniczne, cz. 3, Układy i systemy 
     cyfrowe. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Kuta S. (red.); Elementy i układy elektroniczne. Wyd. AGH, Kraków 2000. 
[3] Rusek M., Pasierbiński J.; Elementy i układy elektroniczne. WNT, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Siwczyński M.; Teoria obwodów i sygnałów. cz. 1. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Zielona Góra 2002. 
[2] Tietze U., Schenk Ch.; Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Maciej Siwczyński  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Elektrotechniki i Elektroniki (E-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E223 - Podstawy elektroniki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15  + L15 3 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + L9 3 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z układami elektroniki analogowej i cyfrowej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, i laboratoriach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady   
Tranzystory bipolarne we wzmacniaczach prądu zmiennego i stałego. Wzmacniacze m.cz. i 
w.cz. napięciowe. Wzmacniacze operacyjne. Zasada generacji drgań.  Kwarcowa stabilizacja 
częstotliwości. Tranzystor jako klucz. Cyfrowa technika bipolarna. Układy logiczne TTL.  
Cyfrowa technika unipolarna. Podstawowe bramki logiczne technice CMOS, NMOS, PMOS. 
Własności i parametry cyfrowej techniki unipolarnej. Moc strat. Pomocnicze układy cyfrowe; 
bramka transmisyjna, bufory trójstanowe.  
Laboratoria  
Ćwiczenia laboratoryjne stanowią bieŜącą ilustrację tematyki wykładów. 

Literatura podstawowa  
[1] Baranowski J., Nosal Z., Kalinowski B.; Układy elektroniczne, cz.3. Układy i systemy 
     cyfrowe. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Kuta S (red).; Elementy i układy elektroniczne. AGH, Kraków 2000. 
[3] Rusek M., Pasierbiński J.; Elementy i układy elektroniczne. WNT, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Siwczyński M.; Teoria obwodów i sygnałów. cz. 1. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Zielona Góra 2002. 
[2] Tietze U., Schenk Ch.; Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Maciej Siwczyński  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Elektrotechniki i Elektroniki (E-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu E203 - Podstawy automatyki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + C15 + L15  3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W9 + C9 + L9  3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z metodami analizy i syntezy układów stero-
wania ze sprzęŜeniem zwrotnym. 

Metody dydaktyczne:  uczestnictwo na wykładach, aktywny udział w ćwiczeniach tablico-
wych oraz w zajęciach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń tablicowych oraz zajęć labora-
toryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z ćwiczeń audytoryjnych i laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 
Wykłady  
Definicje podstawowych pojęć oraz zasady sterowania układami dynamicznymi. Metodologia 
wyznaczania matematycznych modeli układów dynamicznych. Sposoby opisu układów dy-
namicznych. Metody przekształcania schematów blokowych. Podstawowe struktury układów 
sterowania. Regulatory konwencjonalne. Procesy wymuszone układów ze sprzęŜeniem 
zwrotnym. Stabilność układów dynamicznych. Dobór optymalnych parametrów układów ste-
rowania o ustalonej strukturze. 
Ćwiczenia  
Rozwiązywanie zadań ilustrujących problematykę omawianą na wykładzie. 
Laboratoria  
Modelowanie podstawowych struktur układów sterowania i badanie ich własności. 
Literatura podstawowa  
[1] Dębowski A.; Automatyka. WNT, Warszawa 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Władysław Oborski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych (E-7) 

 



 

 53

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E204 - Podstawy projektowania 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + P15 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika techniczna” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami i metodami 
dotyczącymi projektowania części maszyn i urządzeń. Zapoznanie się z problematyka wy-
trzymałości zmęczeniowej. Przykładowe obliczenia typowych połączeń rozłącznych i nieroz-
łącznych.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje audiowizualne - wykłady. Zajęcia projektowe z wykorzy-
staniem CAD, katalogów i przykładowych baz danych w wersji elektronicznej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uczestnictwo w wykładach; zaliczenie realizowa-
nych projektów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasady projektowania części maszyn. Tolerancje, pasowania i zamienność części maszyn. 
Dokładność kształtu i połoŜenia. Normalizacja w budowie maszyn. Wytrzymałość zmęcze-
niowa podzespołów i części maszyn. InŜynierskie obliczenia w zakresie trwałej wytrzymało-
ści zmęczeniowej wybranych podzespołów maszyn. Połączenia nierozłączne. Projektowanie 
i obliczenia połączeń spawanych. Połączenia zgrzewane, klejone i nitowe. Połączenia wci-
skowe. Połączenia rozłączne. Projektowanie i obliczenia połączeń kształtowych. Połączenia 
śrubowe i gwintowe. Momenty napinania i luzowania połączeń, samoczynne luzowanie się 
śrub w złączach. Projektowanie i dobór śrub z uwagi na kryteria wytrzymałościowe oraz za-
stosowanie. Liniowe układy wstępnie napięte. Elementy spręŜyste – projektowanie spręŜyn 
śrubowych. 
Projekty  
Projekt spawanej konstrukcji nośnej lub prostego mechanizmu śrubowego. Projekt sprzęgła 
mechanicznego. 
Literatura podstawowa  
[1] Skoć A., Spałek J., Markusik S.; Podstawy konstrukcji maszyn. WNT, Warszawa 2008. 
[2] Osiński Z.; Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999. 
[3] Ryś J., Skrzyszowski Z.; Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Wyd.  PK, Kraków 

2001. 
[4] Kurmaz L.W., Kurmaz O.L.; Projektowanie węzłów i części maszyn. WNT, Warszawa 

2007. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mazanek E.; Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn, t.1. WNT, Warszawa 

2005. 
[2] Tarnowski W.; Podstawy projektowania technicznego. WNT, Warszawa 1997. 
[3] Gąsiorek E.; Podstawy projektowania inŜynierskiego. Wyd. AE, Wrocław 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Bogdan Szybiński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E205 - Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + C15 + L15  3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + C15 + L15 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi materiałami stosowanymi do 
budowy urządzeń energetycznych oraz metodami wyznaczania ich podstawowych parame-
trów, zdobycie podstawowych wiadomości o wpływie warunków oraz czasu eksploatacji na 
wybrane właściwości materiałów.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne, aktywny udział w ćwiczeniach i laborato-
riach, sprawdzanie wiadomości w formie kartkówek, samodzielne wykonywanie sprawozdań 
z laboratoriów.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawdzenie wiadomości z wykładów, ćwiczeń 
oraz laboratoriów w formie zaliczenia pisemnego lub ustnego. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z realizowanych zaliczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cechy charakteryzujące materiały konstrukcyjne. Metale i ich stopy, jako tworzywa konstruk-
cyjne. Stopy techniczne Ŝelaza i metali nieŜelaznych oraz ich właściwości uŜytkowe i techno-
logiczne. Podział stali według struktur i zastosowania. oraz składu chemicznego, zgodnie z 
normami polskimi i normami europejskimi. Materiały metalowe w budowie urządzeń energe-
tycznych. Spieki i materiały ceramiczne. Materiały stosowane na pokrycia powierzchniowe. 
Budowa tworzyw sztucznych ich podział, właściwości i zastosowanie. Paliwa, oleje i smary 
ich charakterystyka ogólna i zastosowanie. 
Ćwiczenia  
Krzywe umocnienia metali. Badanie odporności korozyjnej stopów metali. Niskowęglowe i 
niskostopowe stale konstrukcyjne. Stale do pracy przy podwyŜszonych temperaturach. Zja-
wisko pełzania. Wpływ czasu i warunków eksploatacji materiałów na ich właściwości. Proce-
sy rewitalizacji stali stosowanych w energetyce. Określanie temperatury przejścia plastyczno 
kruchego. Anizotropia stopów metali. Stopy z pamięcią kształtu. śarowytrzymałe nadstopy.  
Laboratoria  
Badania struktur metalowych materiałów konstrukcyjnych. Badanie własności mechanicz-
nych materiałów konstrukcyjnych. Badania własności technologicznych. Ocena jakości mate-
riałów konstrukcyjnych.  
Literatura podstawowa  
[1] Rudnik S.; Metaloznawstwo. PWN, Warszawa 1989. 
[2] Wielgosz R., Pytel S.; Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa. Wyd. PK, Kraków 2003. 
[3] Dobrzański L.; Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa 

2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Józef Kłaput  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod – nazwa przedmiotu E206 - Maszyny elektryczne 
 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W30 + C15 + L15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W18 + C9 + L9 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Elektromechaniczne przemiany energii” – 
sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie budowy, działania oraz charakterystyk pracy trans-
formatorów i wirujących maszyn elektrycznych; przyswojenie technik pomiarów, w tym wy-
znaczania parametrów schematów zastępczych maszyn oraz nabycie umiejętności oblicza-
nia i analizy wybranych stanów eksploatacyjnych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych, samodziel-
ne rozwiązanie zadań rachunkowych dla kaŜdego z czterech rodzajów maszyn elektrycz-
nych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów 
pisemnych na ćwiczeniach audytoryjnych;  zdanie kolokwium wstępnego, wykonanie zgodnie 
z programem ćwiczeń w laboratorium, opracowanie i zaliczenie sprawozdań; obecność na 
wykładach. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0.2), laboratorium (0.3) oraz 
egzaminu pisemnego (0.5). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Charakterystyka pracy podstawowych typów maszyn elektrycznych w stanach ustalonych, 
dla symetrii budowy i zasilania, przy załoŜeniu liniowości obwodu magnetycznego. 
Transformatory: budowa i zasada działania, układy połączeń uzwojeń i grupa połączeń trans-
formatorów trójfazowych, równania stanu ustalonego, schemat zastępczy i wyznaczenie jego 
parametrów, praca pod obciąŜeniem i zmienność napięcia, straty mocy i sprawność, praca 
równoległa transformatorów.  
Maszyny indukcyjne: budowa i zasada działania,  wirujące pole magnetyczne, równania sta-
nu ustalonego, schemat zastępczy i wyznaczenie jego parametrów, moment elektromagne-
tyczny i zakres stabilnej pracy, bilans mocy i strat, sprawność, rozruch i regulacja obrotów 
silnika pierścieniowego i klatkowego.  
Maszyny synchroniczna: budowa – wirnik cylindryczny i z wydatnymi biegunami, zasada 
działania, opis stanu ustalonego przy prędkości synchronicznej i schematy zastępcze w 
osiach d-q, wykresy wskazowe dla pracy silnikowej, prądnicowej i kompensatorowej, charak-
terystyki generatora przy pracy samotnej, pomiarowe metody wyznaczania zastępczych re-
aktancji maszyny, charakterystyka momentu i zakres pracy stabilnej, rozruch asynchroniczny 
silnika, synchronizacja generatora z siecią, krzywe „V”.  
Maszyny prądu stałego: budowa i zasada działania, komutacja i zjawisko oddziaływania 
twornika, równania stanu ustalonego i charakterystyki mechaniczne dla maszyny o wzbu-
dzeniu równoległym i szeregowym, rozruch silnika i regulacja obrotów. 
Tematyka wykładu jest ilustrowana multimedialną prezentacją. Materiałem pomocniczym jest 
opracowana w wersji elektronicznej treść wykładu. 
Ćwiczenia  
Rozwiązywanie zadań dotyczących analizy stanów ustalonych pracy i problemów eksploata-
cyjnych wybranych typów maszyn elektrycznych i transformatorów. Materiałem pomocni-
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czym jest opracowany w wersji elektronicznej zbiór zadań z rozwiązaniami. 
Laboratoria  
Program ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje poznanie budowy, wyznaczanie parametrów i 
charakterystyk pracy: transformatora, silnika indukcyjnego pierścieniowego, prądnicy syn-
chronicznej przy pracy samotnej i we współpracy z siecią, silników prądu stałego o wzbu-
dzeniu równoległym i szeregowym. Materiałem pomocniczym są opracowane w wersji elek-
tronicznej szczegółowe programy i instrukcje wykonania ćwiczeń laboratoryjnych wraz  z 
objaśnieniami. 
Literatura podstawowa  
[1]  Skwarczyński J., Tertil Z.; Maszyny elektryczne, cz. 1 – 4. Wyd. AGH, Kraków 1995 -
1999. 
[2]  Bajorek Z.; Teoria maszyn elektrycznych. PWN, Warszawa 1982. 
[3]  Plamitzer A.; Maszyny elektryczne. WNT, Warszawa 1982. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Markielowski J.K. (red.); Laboratorium maszyn elektrycznych. Wyd. PK, Kraków 1982. 
[2] Latek W.; Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 1987. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Konrad Weinreb 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Elektromechanicznych Przemian  
Energii (E-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E207 - Przesyłanie energii elektrycznej 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + C9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy elektrotechniki” – sem. 2 i 3.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z elementami sieci elektrycznych, ich schema-
tami zastępczymi oraz z obiektami elektroenergetycznymi: liniami napowietrznymi, liniami ka-
blowymi i stacjami  transformatorowo-rozdzielczymi. Nabycie umiejętności obliczenia rozpływu 
prądów w prostych układach sieci, oszacowania spadków napięć oraz doboru kabli i przewo-
dów zasilających. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach, samodzielne 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kolokwium z materiału przerabianego na 
ćwiczeniach- 60% oceny, zaliczenie laboratoriów- 40% oceny- warunek konieczny to 80% 
obecności na wykładach. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,6) i laboratorium (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Elementy sieci elektrycznych: przewody, kable, szyny, osprzęt, łączniki, zabezpieczenia. Linie 
napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowo-rozdzielcze budowa i struktura. Schematy 
zastępcze elementów układu przesyłowego. Rozpływ prądów w sieciach zasilanych jedno  
i dwustronnie. Straty mocy i spadki napięcia w układzie przesyłowym.                                                
Kryteria doboru kabli i przewodów linii przesyłowych. 
Ćwiczenia  
Schematy zastępcze elementów układu przesyłowego. Obliczanie parametrów schematów 
zastępczych. Obliczanie strat mocy i spadków napięć w liniach. Obliczanie przekrojów prze-
wodów linii zasilających i ich dobór ze względu na spadek napięcia. Kolokwium zaliczeniowe. 
Laboratoria  
Badanie obwodów RLC- zjawisko kompensacji mocy biernej w obwodach prądu zmiennego 
Obliczanie parametrów modelu linii wysokiego napięcia, porównanie spadków napięć- mierzo-
nych i obliczonych. Straty mocy w liniach prądu zmiennego. Badanie transformatora trójfazo-
wego dla róŜnych konfiguracji połączeń uzwojeń wtórnych 

Literatura podstawowa  
[1] Strojny J., Strzałka J.; Zbiór zadań z sieci elektrycznych. Wyd. AGH, Kraków 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Szczepanik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Elektromechanicznych Przemian 
 Energii (E-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E208 - Podstawy termodynamiki 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 + L12 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych metod opisu termodynamicznego 
stanu substancji i układu. Zdobycie wiadomości umoŜliwiających podstawowe bilansowanie 
termodynamiczne układu dla róŜnych substancji. 

Metody dydaktyczne:  wykład ilustrowany przykładami, laboratorium w ramach którego stu-
dent wykonuje pomiary związane z wykładem. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie z laboratorium obejmujące zakres teo-
retyczny wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Stan termodynamiczny układu. Parametry i funkcje stanu. Pierwsza zasada termodynamiki. 
Praca i ciepło przemiany termodynamicznej układu. Bilanse energii dla układów zamkniętych 
i otwartych. Bilans energii dla procesów nieustalonych. II druga zasada termodynamiki. 
Przemiany gazów doskonałych i rzeczywistych. Roztwory. Przemiany nieodwracalne. Zasto-
sowanie II zasady termodynamiki do obiegów termodynamicznych. Podstawowe obiegi ter-
modynamiczne: Carnota, Rankine’a, Lindego. Otto, Diesla. Obiegi lewobieŜne i prawobieŜne. 
Praca maksymalna i egzergia. Sprawność egzegetyczna. Przemiany fazowe.  
Własności i przemiany pary.  Gaz wilgotny. Psychometria.  
Laboratoria  
Pomiary ciśnienia statycznego i dynamicznego. Wzorcowanie przetworników ciśnienia (ro-
dzaje przetworników ciśnienia, Wzorcowanie statyczne i dynamiczne, indykacja maszyn wy-
porowych, elektroniczne tory pomiarowe). Pomiar stopnia suchości pary (kociołek Pappena – 
doświadczalne wyznaczanie krzywej nasycenia. Pomiar wilgotności powietrza. 

Literatura podstawowa  
[1] Szewczyk W., Wojciechowski J.; Wykłady z termodynamiki z przykładami zadań, część 1 

– Procesy termodynamiczne. Wyd. AGH, Kraków 2007. 
[2] Szargut J., Guzik A., Górniak H.; Zadania z termodynamiki technicznej. Wyd. Politechniki  
Śląskiej, Gliwice 2001. 

[3] Wiśniewski S.; Termodynamika techniczna. WNT, Warszawa 1980. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Styrylska T.; Termodynamika. Wyd. PK, Kraków 2004. 
[2] Fodemski T.R. i inni; Pomiary cieplne.  WNT, Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Piotr Cyklis 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu 

E209 - Termodynamika przemian energetycznych  

i wymiana ciepła 
 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W15 + C30 
W30 + C15 

5 
6 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W18 + C18 
W18 + C15 

5 
6 

 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy z zakresu przemian energetycznych oraz 
wymiany ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania, zdobycie umiejętności 
wykorzystania nabytej wiedzy w zadaniach ćwiczeniowych. 

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

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe układy i obiegi: turbiny, pompy, spręŜarki i wentylatory, wymienniki ciepła, dy-
sze, zawory i zwęŜki, obieg Rankine’a, standardowe obiegi powietrzne – obieg Joule’a-
Braytona, Otto, Diesla i inne obiegi, chłodziarki i inne obiegi, chłodziarki i pompy ciepła, 
obieg absorpcyjny. Praca maksymalna i egzergia. Sprawność egzegetyczna. Równania róŜ-
niczkowe termodynamiki (zaleŜności termodynamiczne). Własności i przemiany par, miesza-
nin i gazów wilgotnych. Psychometria. Przejścia fazowe. III zasada termodynamiki. Elementy 
kinetyki reakcji. Spalanie. Egzergia chemiczna. Elementy termodynamiki procesów nierów-
nowagowych. 
Podstawowe zasady i procesy wymiany ciepła.  Równanie bilansu energii – pierwsza za-
sada termodynamiki. Mechanizmy wymiary ciepła-przewodzenie, konwekcja, promieniowa-
nie. Jednowymiarowe ustalone przewodzenie ciepła. Prawo Fouriera. Rozkład temperatury w 
ściance płaskiej walcowej i kulistej. Współczynniki przenikania ciepła przez ściankę płaską i 
kulistą. Przegrody wielowarstwowe. Nieustalone przewodzenie ciepła-metoda skupionej po-
jemności cieplnej. Wymiana ciepła przez powierzchnie oŜebrowane. Sprawność Ŝebra. Za-
stępczy współczynnik wnikania ciepła dla powierzchni oŜebrowanej. Współczynniki przeni-
kania ciepła przez powierzchnię rozwiniętą. Wymienniki ciepła- klasyfikacja i konstrukcja. 
Wymienniki współprądowe, przeciwprądowe oraz krzyŜowoprądowe. Średnia logarytmiczna 
róŜnica temperatur. Temperatury końcowe czynników. Efektywność wymiennika ciepła. 
Konwekcyjna wymiana ciepła.  Konwekcja wymuszona i swobodna. Analiza wymiarowa. 
Wrzenie i kondensacja. Topnienie i krzepnięcie. Radiacyjna wymiana ciepła . Prawo Wiena 
i Stefana – Boltzmanna. Absorpcyjność, refleksyjność i transmisyjność powierzchni. Prawo 
Kirchoffa. Wymiana ciepła między powierzchniami. Współczynnik konfiguracji. Promieniowa-
nie w ośrodkach gazowych. Emisyjność i absorpcyjność gazów. Gaz w otoczeniu doskonale 
czarnym i szarym. 
Ćwiczenia  
Własności termodynamiczne i równanie stanu. Praca i ciepło. Energia i I zasada termody-
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namiki. Entropia i II zasada termodynamiki. Egzergia. ZaleŜności termodynamiczne. Prze-
miany gazu doskonałego i rzeczywistego. 
Obiegi termodynamiczne siłowni i obiegi ziębnicze. Standardowe obiegi powietrzne (obiegi 
Otto, Diesla, Joule’a–Braytona i chłodniczy obieg powietrzny). Gaz wilgotny i psychometria. 
Przepływy przez dysze oraz akcyjne i reakcyjne stopnie turbiny. Stechiometria spalania. 
Zadania z podstawowych zasady i procesów wymiany ciepła. Zadania z konwekcyjnej wy-
miany ciepła. Zadania z radiacyjnej wymiany ciepła 
Literatura podstawowa  
[1] Szargut J.; Termodynamika techniczna. PWN, Warszawa 1991. 
[2] Wiśniewski S., Wiśniewski T.; Wymiana ciepła. WNT, Warszawa 2007. 
[3] Taler J., Duda P.; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 

WNT, Warszawa 2006. 
[4] Taler J.; Teoria i praktyka identyfikacji procesów przepływu ciepła. Ossolineum, Warsza-

wa 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Cengel Y. A., Turner R. H.; Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. McGraw-Hill, Bos-

ton, USA 2005.  
[2] Incropera F. P., DeWitt D. P.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & 

Sons, New York, USA 2001. 
[3] Jaluria Y.; Design and Optimization of Thermal Systems. CRC Press, Boca Raton, USA 

2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Taler 

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

 



 

 61

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E210 - Mechanika płynów  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 + L30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W18 + C18 + L24 4 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami rządzącymi ruchem 
płynów, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej  nie-
zbędnej przy badaniu ruchu płynu oraz sił, jakie wywiera on na opływane ciała. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, wykonanie sprawozdań z laboratorium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu, ćwiczeń i laboratorium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynu. Elementy kinematyki płynów. Meto-
dy badania ruchu płynów. Wydatek objętościowy i masowy płynu. Siły działające na płyn. 
Równania wynikające z zasad zachowania masy i pędu. Ciecze w stanie nadciekłym (ciecze 
kwantowe). Równania Naviera-Stokesa /N-S/. Ruch cieczy lepkiej, prawo Hagen- Pois-
euille'a. Klasyfikacja przepływów płynów lepkich. Równania ruchu płynu doskonałego. Całki 
równań ruchu, równanie Bernoulliego. Uogólnione równanie Bernoulliego. Ruch płynu w 
przewodach zamkniętych. Straty ciśnienia wywołane lepkością oraz przeszkodami miejsco-
wymi. Zastosowanie zasady pędu i krętu w mechanice płynów. Wodne turbiny akcyjne i re-
akcyjne. Równania równowagi Eulera. Warunki całkowalności równań równowagi. Napór 
cieczy na ściany płaskie i zakrzywione.  
Ćwiczenia  

Równowaga względna cieczy. Wyznaczanie naporu hydrostatycznego na powierzchnie pła-
skie i zakrzywione. Reakcja hydrodynamiczna płynu. Wyznaczanie mocy turbiny akcyjnej  
i reakcyjnej. Analityczne całkowanie uproszczonych równań Naviera-Stokesa. Wyznaczanie 
strat ciśnienia w przepływach  płynu przez przewody. 

Laboratoria  

Pomiar lepkości płynu.  Wypływ cieczy przez małe otwory. Opływ ciała stałego płynem rze-
czywistym. Klasyczne doświadczenie Reynoldsa. Pomiar prędkości lokalnej i średniej płynu. 
Wzorcowanie rotametrów. Pomiar strat ciśnienia wywołanych lepkością. Pomiar strat miej-
scowych (lokalnych). Badanie zjawisk kawitacji przepływowej. Badanie charakterystyk pom-
py wirowej. Badanie zjawisk kawitacji w pompie wirowej. Reakcja hydrodynamiczna strugi. 
Pomiar natęŜenia przepływu gazu w rurociągu za pomocą. przepływomierza kolanowego  
i kryzy. 
Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 2002. 
[2] Burka E., S., Nałęcz T., J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiąza-

nia. PWN, Warszawa 1994. 
[3]  Rup K.; Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. WNT, War-

szawa 2006. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rup K.; Mechanika płynów w środowisku naturalnym. Wyd. PK, Kraków 2003. 
[2] Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.; Mechanika płynów w inŜynierii środowiska. WNT, 

Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E211 - Technologie i maszyny energetyczne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W30 + C15 + L15 + P15 
W15 + C15 

5 
3 

Niestacjonarne – I stopie ń 
II 
III 

4 
5 

W18 + C12 + L15 + P12 
W18 + C12 

5 
3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: „Podstawy termodynamiki” – sem. 1, „Ter-
modynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła” – sem. 2 i 3. 

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 za-
liczenie zadania projektowego; zdanie egzaminu po semestrze 4. 
Ocena ko ńcowa:  po sem. 4 – średnia arytmetyczna ocen z  ćwiczeń, laboratorium, projek-
tów i egzaminu; po sem. 5 – ocena z ćwiczeń.                                                                               

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. 
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 

Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA 2006. 
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[4] Kreith F., West R.E. (editors); CRC Handbook of Energy Efficiency. CRC Press, Boca 
Raton, USA 1997. 

Literatura uzupelniaj ąca 
[1] Stultz S. C., Kitto J. B.; Steam: Its Generation and Use, The Babcock & Wilcox Company,  

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 Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E212 - Gospodarka energetyczno - cieplna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 + C12 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu gospo-
darki energetyczno-cieplnej; umiejętność sporządzania bilansu cieplnego i ekonomicznego; 
poznanie zasad ekonomicznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Metody dydaktyczne:  prezentacja multimedialna. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na ćwiczeniach; zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura zuŜycia paliwa w Polsce i Europie. Racjonalizacja uŜytkowania energii. Bilanse 
materiałowe i energetyczne. Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna. Akumulacja energii 
cieplnej. Gospodarka wodna w elektrociepłowni. Racjonalne wykorzystanie ciepła zawartego 
w odsolinach i odmulinach (bilans rozpręŜacza pary). Krzywa popytu i podaŜy. Elastyczność 
popytu i podaŜy. Popyt i podaŜ oraz rynek bilansujący energii elektrycznej. Sektor energe-
tyczny w Polsce. Strategia i polityka energetyczna państwa – powody i metody interwencji. 
Struktura sektora energetycznego. Monopol i inne formy konkurencji. Koszty produkcji i wiel-
kość podaŜy. Cena sprzedaŜy a równowaga ekonomiczna przedsiębiorstwa. Decyzje pro-
dukcyjne przedsiębiorstwa. Wartość pieniądza w czasie. Projekty inwestycyjne – analiza i 
ocena opłacalności. 
Ćwiczenia  
Obliczanie efektów ekonomicznych gospodarki skojarzonej. Wyznaczanie parametrów pracy 
zasobnika Ruthsa (akumulacja energii cieplnej).Obliczanie oszczędności związanych z efek-
tywnym wykorzystaniem ciepła odsolin i odmulin kotła parowego. Analiza opłacalności pro-
jektów inwestycyjnych. Obliczenia okresu zwrotu, kalkulacja i wybór projektu inwestycyjnego. 
Literatura podstawowa  
[1] Marecki J.; Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna. WNT, Warszawa 1991. 
[2] Szargut J., Ziębik A.; Podstawy energetyki cieplnej. PWN, Warszawa 2000. 
[3] Begg D., Fischer S., Dornbusch R.; Mikroekonomia. Polskie Wyd. Ekonomiczne, War-

szawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Machała R.; Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocławska Drukarnia Naukowa 

PAN, Warszawa 2009. 
[2] Dębski W.; Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

PWN, Warszawa 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Piotr Wais 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E213 - Miernictwo energetyczne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W6 + L6 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami zasadami pomiarów wybranych 
wielkości mierzonych w energetyce. 

Metody dydaktyczne: opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów i kolokwium z części wy-
kładowej. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna  z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wielkości mierzone w energetyce i jednostki miar. Pomiar temperatury płynów i ciał stałych, 
czujniki pomiarowe (rodzaje, budowa i zasada działania). Pomiary gęstości strumienia ciepła 
(budowa przyrządów i zasada działania). Pomiary ciśnienia, prędkości przepływu płynów, 
natęŜenia masowego i objętościowego czynnika. Sposoby pomiaru poziomu cieczy w zbior-
nikach. Pomiar odkształceń i napręŜeń w ciałach stałych (rodzaje czujników, zakres stoso-
wania, typy układów pomiarowych). Pomiar wielkości fizycznych w czasie rzeczywistym z 
wykorzystaniem układów akwizycji danych. Obróbka danych eksperymentalnych (niepew-
ność pomiarów, aproksymacja danych pomiarowych). 
Laboratoria  
Pomiar temperatury płynów i ciał stałych za pomocą róŜnych czujników temperatury. Pomiar 
gęstości strumienia ciepła przewodzonego przez ściankę płaską za pomocą mierników typu 
ścianka pomocnicza. Pomiar grubości ścianki elementu energetyki cieplnej. Pomiar pola 
temperatury za pomocą kamery termowizyjnej. 

Literatura podstawowa  
[1] Fodemski T. R. (red.); Pomiary cieplne. Część I – podstawowe pomiary cieplne. Część II 

– badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa 2000.  
[2] Telejko T.; Wstęp do metod opracowania wyników pomiarów z przykładami. Wyd. AGH, 

Kraków 1999. 
[3] Myszka W. (red.); Komputerowy system obsługi eksperymentu. WNT. Warszawa 1991. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mieszkowski M.; Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1981. 
[2] WyraŜanie niepewności pomiaru. Przewodnik. GUM, Warszawa 1999. 

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa  
przedmiotu E214 - Miernictwo elektryczne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W6 + L6 3 
 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy elektrotechniki” – sem. 2 i 3, 
„Podstawy elektroniki” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, zasadą działania i eksploatacją  
przyrządów oraz przetworników pomiarowych stosowanych w energetyce. Opanowanie wia-
domości i umiejętności dotyczących technik wykonywania pomiarów oraz rachunku błędów. 

Metody dydaktyczne:  wykład, opis, dyskusja, aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, 
problemowe metody aktywizujące, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie aparaturowych ćwiczeń laboratoryjnych 
(zaliczenie kolokwiów, wykonanie ćwiczeń, opracowanie i zaliczenie sprawozdań). 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasada działania przyrządów pomiarowych. Technika pomiarów i podstawy rachunku błę-
dów. Rodzaje mostków pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem mostków  wysokona-
pięciowych. Przekładnik prądowy i napięciowy. Stany pracy normalnej i awaryjnej przekład-
ników. Pomiary mocy czynnej i biernej w układach z przekładnikami prądowymi 
i napięciowymi. Pomiary energii. Zasady pomiaru wielkości nieelektrycznych. Przetworniki 
tensometryczne, temperatury, ciśnienia i drgań.  
Laboratoria  
Badanie przyrządów analogowych przyrządów pomiarowych. Pomiary parametrów RLC. 
Badanie przekładników prądowych i napięciowych. Pomiary mocy czynnej i biernej.  Pomiary 
energii elektrycznej. Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami tensometrycznymi.  
Literatura podstawowa  
[1]  Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.; Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 1994. 
[2]  Zatorski A., Rozkrut A.; Miernictwo elektryczne - materiały do ćwiczeń laboratoryjnych.    

Wyd. AGH, Kraków 1994. 
[3]  Rylski A.; Metrologia II, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Ratyńska J.; Zarys miernictwa elektrycznego i elektronicznego. Wyd. Politechniki Ra-

domskiej, Radom 2002. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Krzysztof Tomczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Metrologii Elektrycznej (E-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E215 - Gospodarka energetyczna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W30 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W18 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Miernictwo energetyczne” – sem. 1, „Gospo-
darka energetyczno – cieplna” – sem. 2, „Termodynamika przemian energetycznych i wymiana 
ciepła” – sem. 2 i 3, „Mechanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze strukturą systemów energetycznych krajo-
wych, regionalnych i zakładowych; źródłami i nośnikami energii oraz moŜliwościami ich substy-
tucji; bilansami materiałowymi, energetycznymi i egzegetycznymi; racjonalizacją pozyskiwania, 
przetwarzania i uŜytkowania energii; zasadami oceny energochłonności procesów produkcyj-
nych; zasadami funkcjonowania rynku energii. 

Metody dydaktyczne:  aktywne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy i podsystemy energetyczne na róŜnych szczeblach gospodarki. Zasady i technologie 
wykorzystania róŜnych nośników energetycznych. Trendy w pozyskiwaniu, przetwarzaniu  
i wykorzystaniu róŜnych form energii i ich nośników. Bilanse materiałowe, energetyczne i eg-
zergetyczne na róŜnych szczeblach pozyskiwania i przetwarzania oraz normalizacja zuŜycia 
energii. Racjonalizacja uŜytkowania i substytucja róŜnych nośników energii. Gospodarka skoja-
rzona i kogeneracja. Regulacje prawne w obrocie energią. Zasady działania rynku energii.  
Audyty energetyczne. 
Ćwiczenia  
Bilanse materiałowe, energetyczne i egzegetyczne. Rachunek skumulowanego zuŜycia ener-
gii. Ceny i taryfikacja opłat za moc i energię róŜnych nośników. Metody oceny energochłonno-
ści procesów produkcyjnych.  
Literatura podstawowa  
[1] Szargut J., Ziębik A.; Podstawy gospodarki energetycznej.  PWN, Warszawa 

2000   lub  Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. 
[2] Marecki J.; Podstawy przemian energetycznych.  WNT, Warszawa 2000. 
[3] Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008, 2009. GUS, Warszawa 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Strona internetowa -  Skowroński P.; Gospodarka energetyczna cz. I i II. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ.  Leszek  Palion 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Elektromechanicznych Przemian 
 Energii (E-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E216 - Odnawialne źródła energii 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W18 + L12 + P12 3 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z róŜnymi rodzajami energii, sposoba-
mi konwersji, moŜliwościami zastosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, opracowanie spra-
wozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, projekt wykonywany na stanowiskach komputerowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, wykonanie i zaliczenie 
projektu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rozwój energetyki odnawialnej. Sytuacja energetyczna świata. Zasoby energii odnawialnej. 
Energia wód. Podstawowe typy elektrowni wodnych. Mała energetyka wodna (MEW). Ener-
gia wiatru. Energia mórz i oceanów. Energia pływów. Energia fal. Energia prądów oceanicz-
nych. Energia powstająca w wyniku róŜnic zasolenia. Wykorzystanie ciepła. Elektrownie sło-
neczne. Energia geotermalna. Energia ciepła wód oceanicznych. Ogniwa słoneczne. Bioma-
sa. Porównanie ekonomiczno-społecznych skutków wykorzystania róŜnych odnawialnych 
źródeł energii. MoŜliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. 
Laboratoria  
Wyznaczanie sprawności płaskiego cieczowego kolektora słonecznego. Badanie stratyfikacji 
termicznej zasobnika ciepłej wody uŜytkowej. Wyznaczenie charakterystyki ogniwa 
fotowoltaicznego. Wyznaczenie charakterystyki elektrolizera. Wyznaczenie charakterystyki 
ogniwa paliwowego.Określenie sprawności kotła spalającego biomasę. 
Projekty  
Projekt instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej. 

Literatura podstawowa  
[1] Sorensen B.; Renewable energy. Academic Press, 2000. 
[2] Nowak W., Stachel A.A.;  Stan i perspektywy wykorzystania niektórych odnawialnych źró-

deł energii w Polsce. Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004. 
[3] Lewandowski W.M.; Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Warszawa 1999. 
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 Wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E217 - Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + C15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W6 + C6 + L6 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy elektrotechniki” – sem. 2 i 3, 
„Podstawy elektroniki” – sem. 3, „Przesyłanie energii elektrycznej” – sem. 4. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z elementami sieci elektrycznych i rodzajami 
odbiorników energii elektrycznej oraz ich wpływem na sieć zasilającą. Nabycie umiejętności 
obliczenia rozpływu prądów w rozgałęzionych i pierścieniowych układach sieci, oszacowania 
spadków napięć oraz doboru kabli i przewodów zasilających. Uzyskanie podstawowych wia-
domości o moŜliwościach ograniczenia spadków napięć oraz o układach zabezpieczeń prze-
znaczonych dla róŜnych zastosowań przy róŜnych konfiguracjach sieci zasilającej. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach, samodziel-
ne opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie dwóch kolokwiów z materiału przera-
bianego na ćwiczeniach- 60% oceny, zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych- 40% 
oceny, dodatkowy warunek konieczny to 80% obecności na wykładach i ćwiczeniach. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,6) i laboratorium (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Urządzenia energetyki zawodowej : transformatory, stacje elektroenergetyczne, rozdzielnice, 
linie napowietrzne i kablowe. Podstawowe metody kompensacji mocy biernej i obliczanie 
mocy kondensatorów kompensatorów. Instalacje elektryczne- rodzaje instalacji, dobór i wła-
ściwości przewodów, dobór zabezpieczeń (nad-prądowych, termicznych oraz róŜnicowo-
prądowych). rodzaje obciąŜeń i ich wpływ na sieć zasilającą: napędy elektryczne i urządze-
nia energoelektroniczne, oświetlenie, urządzenia spawalnicze, prostownicze i akumulatoro-
we. Składowe symetryczne i ich zastosowanie. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
Ćwiczenia  
Powtórzenie wiadomości z semestru IV: schematy zastępcze elementów układu przesyłowe-
go i obliczanie parametrów schematów zastępczych. Składowe symetryczne i ich zastoso-
wanie do obliczania prądów zwarciowych. Regulacja napięcia w sieci zasilającej. Zastoso-
wanie kondensatorów i urządzeń FACTS do kompensacji spadków napięć. Obliczanie roz-
pływów prądów w sieciach pierścieniowych i rozgałęzionych, macierzowa reprezentacja sys-
temu elektroenergetycznego. Dobór przewodów zasilających z uwzględnieniem kryteriów 
termicznych i zwarciowych  
Laboratoria  
Badanie łączników prądu zmiennego. Struktury zabezpieczeń dla róŜnych konfiguracji sieci. 
Zabezpieczenia termiczne i inne zabezpieczenia przeciw-przeciąŜeniowe. Badanie własności 
zabezpieczeń róŜnicowo-prądowych. 

Literatura podstawowa  
[1] Strojny J., Strzałka J.; Zbiór zadań z sieci elektrycznych. Wyd. AGH, Kraków 2000. 
 



 

 71

[2] Kremens Z., Sobierajski M.; Analiza systemów elektro-energetycznych. WNT, Warszawa         
     1996. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Szczepanik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Elektromechanicznych Przemian  
Energii (E-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E218 - Ochrona środowiska w energetyce  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z instalacjami systemami stosowanymi w 
energetyce. Standardy emisyjne i oddziaływanie energetyki na środowisko.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Urządzenia i systemy ochrony środowiska. Fizyczne podstawy i mechanizmy procesów roz-
dzielania układów niejednorodnych. Wprowadzenie w zagadnienia ochrony środowiska. Ak-
tualne problemy ochrony środowiska w makroregionie Polski południowej ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu energetyki. MoŜliwości wykorzystania miejscowych źródeł energii, 
elektrownie niekonwencjonalne. Paliwa o niskiej zawartości zanieczyszczeń. Metody wzbo-
gacania i odsiarczania węgla. Metody i instalacje ochrony powietrza i zasobów wodnych w 
energetyce. Ochrona gleb, zagospodarowanie odpadów, problem wysypisk. Ochrona krajo-
brazu, wykorzystanie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych środowiska. Hałas, drgania, 
wibracje, promieniowanie jako źródła cywilizacyjnych zagroŜeń środowiska. Standardy emi-
syjne z instalacji produkujących energię.  
Literatura podstawowa  
[1] Juda J., Nowicki M.; Urządzenia odpylające. PWN, Warszawa 1979.  
[2] Kabsch P.; Odpylanie i odpylacze. WNT, Warszawa 1992.   
[3] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.; Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warsza-

wa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Warych J.; Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT, Warszawa 1994.  
[2] Zajączkowski J.; Odpylanie w przemyśle. Arkady, Warszawa 1990.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Tomasz Sobota 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E219 - Eksploatacja instalacji energetycznych 

 

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 + C6 2 
 

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. Nabycie umiejętności bezpiecznej eksploatacji urządzeń pomocni-
czych (pomp, wentylatorów, młynów węglowych i innych).  

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne, zajęcia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianów 
kontrolnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład  
Budowa i dane techniczne kotłów energetycznych i urządzeń pomocniczych. Układ regulacji 
mocy. Przygotowanie kotła i urządzeń pomocniczych do uruchomienia. Szybkości nagrze-
wania kryterialnych, grubościennych, elementów ciśnieniowych kotła. Dopuszczalne naprę-
Ŝenia cieplne i pochodzące od ciśnienia w elementach kotłów. Obowiązujące przepisy kotło-
we dotyczące części ciśnieniowej kotłów. Uruchamianie kotła ze stanu zimnego i ze stanu 
gorącej rezerwy. Obsługa kotła w czasie ruchu. Wyłączanie kotła z ruchu. Praca urządzeń 
pomocniczych. Zagadnienia BHP. 
Ćwiczenia  
Obliczanie szybkości nagrzewania i określenie dopuszczalnych napręŜeń w kryterialnych 
elementach elementów grubościennych wg TRD 301 i PN-EN 12952-3:2004 i na tej podsta-
wie opracowanie zaleceń prowadzenia rozruchów i wyłączeń z ruchu kotłów energetycznych. 

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] TRD 301 Anlage 1; Technische Regeln für Dampfkessel: Berechnung auf Wechselbean-

spruchung durch schwellenden Innendruck bzw. durch kombinierte Innendruck- und 
Temperaturänderungen. Carl Heymans Verlag, Köln, und Beuth-Verlag, Berlin, Ausgabe 
1986. 

[4] 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 Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E220 - Bezpiecze ństwo wytwarzania energii elektrycznej 

 

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 W6 + L6  3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy elektrotechniki” – sem. 2 i 3, 
„Przesyłanie energii elektrycznej” – sem. 4, „Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne” – 
sem. 5.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:   zaznajomienie z zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych wytwórczych i odbiorczych. 

Metody dydaktyczne:  wykład, laboratorium. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe dotyczące ochrony przeciwporaŜeniowej, instalacji i urządzeń elektro-
energetycznych Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. Ochrona przeciwpo-
raŜeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia: ochrona przed doty-
kiem bezpośrednim (podstawowa), ochrona przy dotyku pośrednim (przy uszkodzeniu), jed-
noczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. ZagroŜenie poŜarowe pocho-
dzące od urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Ochrona przeciwporaŜeniowa w urzą-
dzeniach wysokiego napięcia. Eksploatacja generatorów                     i zespołów prądotwór-
czych. Organizacja pracy przy urządzeniach elektrycznych. Ratowanie osób poraŜonych 
prądem elektrycznym. 
Laboratoria  
Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą badania aparatów elektrycznych  warunkujących działanie 
ochrony przeciwporaŜeniowej oraz badania skuteczności działania wybranych środków 
ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Literatura podstawowa  
[1] Markiewicz H.; Bezpieczeństwo w elektroenergetyce.  WNT, Warszawa 2002. 
[2] Markiewicz H.; Instalacje elektryczne. WNT, Warszawa 2009. 
[3] GryŜewski Z.; Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych  

o napięciu do 1kV. SEP. COSiW,  Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Lejdy B.; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  WNT,  Warszawa 2009. 
[2] Strojny J., Strzałka J; Elektroenergetyka. Obsługa i eksploatacja urządzeń,  

instalacji i sieci.   Europex,   Kraków 2003. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Rejmer 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Elektromechanicznych Przemian 
 Energii  (E-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E221 - Ochrona środowiska  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z instalacjami systemami stosowanymi w 
energetyce. Standardy emisyjne i oddziaływanie energetyki na środowisko.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów, opracowanie i wygłoszenie 
referatu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe z zakresu ochrony środowiska jako nauki interdyscyplinarnej grupującej 
wiadomości z dziedziny biologii, medycyny, techniki. Cel i zakres nauki o ochronie środowi-
ska. Ochrona przyrody podstawą zachowania środowiska przyrodniczego człowieka. Pod-
stawowe problemy ochrony środowiska w świecie i Polsce. Stan zasobów przyrody: wody, 
powietrza, gleby i kopalin w świecie i Polsce. Wpływ działalności człowieka, a w szczególno-
ści przemysłu, energetyki i komunikacji na zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby. Rola 
planowania przestrzennego, prowadzenie ekologicznej gospodarki zasobami przyrody, me-
tody zmniejszania uciąŜliwości energetyki na środowisko. Pojęcie ekorozwoju, tworzenie 
ekobilansów. Nisko i bezodpadowe technologie. Odpady i ich zagospodarowanie. Urządze-
nia i systemy ochrony środowiska.  
Ćwiczenia  
Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie na stan powietrza atmosferycznego. 
Obowiązujące normy emisji i imisji zanieczyszczeń. Metody wyznaczania rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Wpływ elektrowni na jakość wód. Obowiązujące 
normy zanieczyszczenia. Wody chłodnicze, wpływ rodzajów obiegów chłodzenia wody na 
środowisko. Ochrona gleby, transport i składowanie odpadów paleniskowych, ocena wpływu 
składowiska na środowisko. Metodyka opracowywania pozwoleń zintegrowanych, dokony-
wania pomiarów stęŜenia, emisji i imisji  zanieczyszczeń.  
Literatura podstawowa  
[1] Bartkowski T.; Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka. PWN, Warszawa 1991. 
[2] Dubel K.; Ochrona i kształtowanie środowiska. Makago, Bytom 1996. 
[3] Janicki S.; Środowisko przyrodnicze i jego ochrona. LSW, Warszawa 1989. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Siemiński M.; Środowiskowe zagroŜenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.; Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warsza-

wa 1994.   

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 wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E222 - Organizacja i zarz ądzanie 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 7 W15 + P15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 7 W9 + P9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi organizacji  
i zarządzania. Zdobycie umiejętności korzystania z wiedzy teoretycznej w praktyce.   

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu, pozytywny wynik testu  
z wiedzy ogólnej o organizacji i zarządzaniu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia projektu i testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Ewolucja, współczesne teorie i podejścia do zarzą-
dzania. Praca menedŜera. Zasoby organizacji. Proces i filary zarządzania. Poziomy zarzą-
dzania (operacyjny, taktyczny i strategiczny). Organizacja – pojecie, znaczenie i rodzaje. 
Otoczenie organizacji. Projektowanie organizacji i jej struktur. Planowanie oraz podejmowa-
nie decyzji. Gospodarowanie zasobami ludzkimi (planowanie, pozyskanie, dobór, kierowanie, 
motywowanie, wynagradzanie, doskonalenie, ocenianie, odejścia). Procesy interpersonalne i 
grupowe w organizacjach. Kontrola w organizacji. Zmiany i zarządzanie zmianami w organi-
zacji. System informacyjny. Zarządzanie przedsięwzięciami. Zarządzanie jakością.  
Projekty  
Projekt organizacji obejmujący elementy procesu zarządzania (analiza otoczenia – SWOT i 
PEST, zaprojektowanie struktury organizacyjnej, określenie misji, celów i planów organizacji, 
dobór zasobów ludzkich na stanowiska liniowe i sztabowe, opracowanie systemu wynagra-
dzania, doskonalenia i oceny pracowniczej, projekt systemu kontroli w organizacji).   

Literatura podstawowa  
[1] Griffin R.W.; Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2007.  
[2] Koźmiński A.K., Piotrowski W.; Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2006.  
[3] Listwan T. (red.); Zarządzanie kadrami. Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Wajda A.; Organizacja i zarządzanie. PWE, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Magdalena Niemczewska-Wójcik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E417 - Silniki przepływowe  

 

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: „ Podstawy termodynamiki” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami budowy i działania silników 
przepływowych – turbinowych, turboodrzutowych, pulsacyjnych i rakietowych, przegląd kon-
strukcji silników lotniczych i specjalnych.  

Metody dydaktyczne:  wykłady z prezentacją multimedialną, laboratoria. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział silników przepływowych, silniki turbinowe do napędu pojazdów, silniki odrzutowe 
lotnicze, silniki rakietowe. Obiegi teoretyczne silników przepływowych i porównanie z obie-
gami silników tłokowych. Obiegi z odzyskiem ciepła. Realizacja obiegów silników przepływo-
wych. Parametry określające przepływ adiabatyczny. Przepływ przez kanał o zmiennym 
przekroju, prędkość dźwięku, proces wypływu, kształtowanie kanałów. Dysza de Lavala. 
Wloty silników przepływowych. Zasada działania maszyn przepływowych, trójkąty prędkości. 
Proces spręŜania w spręŜarce wirnikowej, spręŜarki osiowe, spręŜarki promieniowe. Charak-
terystyki i regulacja spręŜarek. Rodzaje komór spalania. Organizacja procesów w komorze 
spalania. Zasada działania i podział turbin – osiowe, promieniowe, wielostopniowe. Układy 
wylotowe silników przepływowych. Dopalacze.  
Laboratoria  
Badanie falowego wymiennika ciśnienia COMPREX. Wyznaczanie charakterystyki silni-
ka turboodrzutowego AI-9, wyznaczanie charakterystyki silnika turbinowego GTD–350. Cha-
rakterystyka pracy silnika pulsacyjnego w funkcji długości rury wylotowej. Pomiar ciągu silni-
ka odrzutowego działającego w oparciu o katalityczny rozkład nadtlenku wodoru. Przegląd 
konstrukcji silników przepływowych w oparciu o eksponaty Muzeum Lotnictwa w Krakowie.  
Literatura podstawowa  
[1] Golec K.; Silniki przepływowe. Wyd. PK, Kraków 1999. 
[2] DzierŜanowski P., Kordziński W. i in.; Turbinowe silniki śmigłowe i śmigłowcowe. WKiŁ, 

Warszawa 1985. 
[3] Skubaczewskij L. S.; Ispytanija wozduszno-reaktiwnych dwigatielej. Maszinostrojenije, 

Moskwa 1972.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Torecki S.; Silniki rakietowe. WKiŁ Warszawa 1984.  
[2] Kuzniecow N. D.; Ekwiwalentnyje ispytanija gazoturbinnych dwigatielej. Maszinostrojenije, 

Moskwa 1976. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Dutczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E418 - Niekonwencjonalne źródła nap ędu 

 

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:   ogólne przygotowanie techniczne z zakre-
su mechaniki i elektrotechniki. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z alternatywnymi źródłami napędów pojazdów 
w stosunku do napędów spalinowych ze względu na emisję związków chemicznych, spraw-
ność układów oraz eliminację paliw kopalnych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach; pokaz rzeczywistych rozwiązań tech-
nicznych (patenty i wzory uŜytkowe). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   zdanie kolokwium końcowego z podstaw zasto-
sowania alternatywnych źródeł napędowych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Aktualny rodzaj źródeł napędowych pojazdów oraz innych urządzeń: Silniki Wankla, Stirlin-
ga, turbiny spalinowe, napędy elektryczne, napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe, napęd wo-
dorowy. Charakterystyki alternatywnych źródeł napędowych i porównanie z charakterysty-
kami silników spalinowych. Teoretyczne sprawności źródeł napędowych. Analiza ekono-
miczna źródeł napędowych. Emisja szkodliwych składników ze źródeł napędowych. Rozwią-
zania konstrukcyjne źródeł napędowych. Perspektywy rozwoju źródeł napędowych pojazdów 

i ich ocena ekonomiczności pracy. Ekologiczne właściwości źródeł napędu. Wskaźniki oceny 
źródeł napędowych. 
Laboratoria  
Sporządzenie podstawowych charakterystyk silnika spalinowego. Analiza konstrukcyjna sil-
nika Wankla. Analiza kinematyczna i konstrukcyjna silnika Stirlinga. Analiza konstrukcyjna i 
pomiar siły ciągu silnika pulsacyjnego. Badanie własności turbinowego silnika spalinowego. 
Literatura podstawowa  
[1] Merkisz J., Pielecha I.; Alternatywne napędy pojazdów. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2006. 
[2] Merkisz J., Pielecha I.; Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów. Wyd. Politech-

niki Poznańskiej, Poznań 2004. 
[3] śmudzki S.; Silniki Stirlinga. WNT, Warszawa 1993. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Michałowski K., Ocioszyński J.; Pojazdy samochodowe o napędzie elektrycznym i hybry-

dowym. WKiŁ, Warszawa 1989. 
[2] Majerczyk A., Taubert S.; Układy zasilania gazem propan-butan. WKiŁ, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Władysław Mitianiec 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników  
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E419 - Podstawy chłodnictwa 

 

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:  „Podstawy termodynamiki” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawami techniki chłodniczej. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, opracowanie spra-
wozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Urządzenia ziębnicze: przegląd zastosowań. Metody uzyskiwania niskich temperatur. Po-
równawczy obieg parowy Lindego. Rzeczywisty ziębniczy obieg lewobieŜny. Czynniki ziębni-
cze: związki nieorganiczne, organiczne, czynniki chlorowcopochodne. Mieszaniny zeotropo-
we, azeotropowe i bliskoazeotropowe. Czynniki ziębnicze w świetle ochrony środowiska. 
Właściwości czynników, zakres zastosowań. SpręŜarkowe obiegi jednostopniowe. Agregaty 
chłodnicze: monoblok, split, agregaty do chłodzenia wody. Podstawy działania urządzeń ab-
sorpcyjnych. SpręŜarka termiczna. Wykres i-ξ.  
Laboratoria  
Identyfikacja obiegu termodynamicznego realizowanego w spręŜarkowych urządzeniach 
ziębniczych. Proces szronienia i metody odszraniania parowaczy urządzeń ziębniczych. Wy-
znaczanie współczynnika przenikania ciepła dla komory chłodniczej. Badanie oporów prze-
pływu powietrza przy opływie pęczka rur. Badania wizualizacyjne spływu grawitacyjnego wo-
dy po rurach poziomych. 

Literatura podstawowa  
[1] Gutkowski K. M.; Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 
[2] Bonca Z., Butrymowicz D., Targański W., Hajduk T.; Nowe czynniki chłodnicze i nośniki 

ciepła. IPPU Masta, Gdańsk 2004. 
[3] Zalewski W.; Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. PK, Kraków 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zalewski W.; Pompy ciepła spręŜarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. IPPU Masta, 

Gdańsk 2001. 
[2] Gaziński B.; Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Systherm serwis, Poznań 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Litwin 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E420 - Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne 

 

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 studentów z teoretycznymi podstawami techniki 
chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz podstawowymi cechami urządzeń z punktu widzenia uŜyt-
kowników. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, opracowanie spra-
wozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Metody uzyskiwania niskich temperatur. Przemiany termodynamiczne w obszarze pary mo-
krej i przegrzanej na wykresach T-s oraz log p-i. Parowy obieg porównawczy Lindego. No-
woczesne czynniki ziębnicze. Nośniki ciepła. SpręŜarkowe obiegi ziębnicze jedno- i wielo-
stopniowe. Zastosowanie urządzeń chłodniczych w klimatyzacji. Powietrze wilgotne: sposoby 
wyznaczania właściwości: obliczanie, pomiary. Wykres i-x dla powietrza wilgotnego. Komfort 
cieplny, parametry powietrza w pomieszczeniu, parametry powietrza zewnętrznego. Ilość 
powietrza dostarczanego. Parametry powietrza na wlocie do pomieszczenia, źródła obciąŜe-
nia cieplnego. Procesy uzdatniania powietrza. Agregaty do chłodzenia wody, urządzenia 
typu „split”, monoblok. Klimakonwektory. Wybrane systemy klimatyzacji.  
Laboratoria  
Identyfikacja obiegu termodynamicznego realizowanego w spręŜarkowych urządzeniach 
ziębniczych. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla komory chłodniczej. Bada-
nie oporów przepływu powietrza przy opływie pęczka rur. Badanie oziębiaczy powietrza zasi-
lanych lodem zawiesinowym. Badania wizualizacyjne spływu grawitacyjnego wody po rurach 
poziomych. 

Literatura podstawowa  
[1] Jones W.P.; Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001. 
[2] Gutkowski K. M.; Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 
[3] Bonca Z., Butrymowicz D., Targański W., Hajduk T.; Nowe czynniki chłodnicze i nośniki 

ciepła. IPPU Masta, Gdańsk 2004. 
Literatura uzupełniajca  
[1] Zalewski W.; Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. PK, Kraków 2007. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Litwin 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E421 - Środki transportu i przetwarzanie energii w pojazdac h  

 

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:  „Maszyny elektryczne” – sem. 4, „Podstawy 
konstrukcji maszyn” – sem. 5.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z rodzajami środków transportu, podstawami 
napędu i hamowania oraz przemian energetycznych w pojazdach. 

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów na podstawie sprawozdania. 
Ocena ko ńcowa:  ocena ze sprawozdania. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola pojazdów lądowych w systemach transportowych. Rodzaje pojazdów lądowych, klasyfi-
kacja, podstawowe określenia i definicje. Ogólna charakterystyka pojazdów lądowych. Ro-
dzaje trakcji. Pojazdy lądowe transportu indywidualnego i masowego – ich zadania i zróŜni-
cowanie. Podstawy budowy wybranych rodzajów pojazdów lądowych konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych. Podstawowe podzespoły konstrukcyjne pojazdów. Systemy pochła-
niania energii zderzeń. Urządzenia cięgłowo-zderzne. Układy hamulcowe i zasada działania 
zespolonych hamulców samoczynnych. Procesy energetyczne ruchu pojazdów lądowych 
(źródła energii i jej przemiany). Rodzaje napędów (autonomiczne – nieautonomiczne, kon-
wencjonalne – niekonwencjonalne). Problemy zasilania energetycznego nieautonomicznych 
pojazdów lądowych. Pojazdy napędowe trakcji elektrycznej, systemy zasilania. Schematy 
konstrukcyjne transmisji momentu napędowego. Pojazdy wielosystemowe. Spalinowe pojaz-
dy trakcyjne. Ogólna budowa i charakterystyki przekładni mechanicznej, elektrycznej i hy-
draulicznej. Pojazdy miejskiego transportu. Środki transportu multimodalnego.  

Literatura podstawowa  
[1] Madej J.; Mechanika transmisji momentu trakcyjnego. Wyd. PW, Warszawa 2000. 
[2] Madej J.; Mechanika napędu pojazdów szynowych z elektrycznymi silnikami trakcyjnymi. 

PWN, Warszawa 1983. 
[3] Prochowski L.; Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. WKiŁ, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ące 
[1] Prochowski L., śuchowski A.; Pojazdy samochodowe. Samochody cięŜarowe i autobusy. 

WKiŁ, Warszawa 2004. 
[2] Romaniszyn Z., Wolfram T.; Nowoczesny tabor szynowy. Wydanie Specjalne Instytutu 

Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska, Kraków 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Piotr Kisielewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E422 - Energetyka nap ędu i hamowania pojazdów l ądowych  

 

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:  „Maszyny elektryczne” – sem. 4, „Podstawy 
konstrukcji maszyn” – sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się podstawami napędu i hamowania w pojaz-
dach lądowych. 

Metody dydaktyczne:  obecność na wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów na podstawie sprawozdania. 
Ocena ko ńcowa:  ocena ze sprawozdania. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cel i zakres przedmiotu. Ogólna klasyfikacja pojazdów lądowych. Elementy mechaniki ruchu 
pojazdów – siły czynne i bierne. Rodzaje napędów pojazdów i ich charakterystyki. Przepływ 
energii w pojazdach spalinowo-elektrycznych. Siły i moc na cele trakcyjne. Sprawność ener-
getyczna napędów trakcyjnych i pojazdów. Ogólna charakterystyka procesów hamowania 
pojazdów. Klasyfikacja, rodzaje hamulców pojazdów i ich konfiguracje. Specyfika hamowania 
i hamulców pojazdów. Moce hamowania i ich graniczne wartości. Zjawiska cieplne w proce-
sach hamowania. Fazy ruchu i strategie jazdy pojazdów lądowych. Energo- i czasooptymal-
ne strategie jazdy. Hamowanie rekuperacyjne. Pojazdy hybrydowe i akumulatory (zasobniki) 
energii. Niekonwencjonalne metody hamowania pojazdów superszybkich, hamulce aerody-
namiczne. 
Literatura podstawowa  
[1] Madej J.; Mechanika transmisji momentu trakcyjnego. Wyd. PW, Warszawa 2000. 
[2] Madej J.; Mechanika napędu pojazdów szynowych z elektrycznymi silnikami trakcyjnymi. 

PWN, Warszawa 1983. 
[3] Prochowski L.; Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. WKiŁ, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Romaniszyn Z., Wolfram T.; Nowoczesny tabor szynowy. Wydanie Specjalne Instytutu 

Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska, Kraków 1997. 
[2] Siłka W.; Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Piotr Kisielewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu E423 - Magazynowanie i transport mediów  

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + C6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów” – sem. 4 i 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze sposobami i warunkami magazynowania ze 
szczególnym uwzględnieniem mediów energetycznych, poznanie urządzeń do transportu 
wewnątrzzakładowego, opanowanie umiejętności projektowania elementów zbiorników ma-
gazynowych i urządzeń transportowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicja i logistyka magazynowania. Podział i rola magazynów. Warunki bezpiecznego 
przechowywania mediów. Magazynowanie gazów; podział zbiorników, lokalizacja. Zbiorniki o 
zmiennej objętości mokre i suche, zbiorniki ciśnieniowe, podziemne magazyny gazu, maga-
zynowanie gazów skroplonych, zbiorniki przenośne. Osprzęt. Warunki bezpieczeństwa; za-
groŜenie wybuchem i poŜarem. 
Magazynowanie cieczy. Zbiorniki z dachem stałym; zalety i wady; oddech długi i krótki. 
Zbiorniki z dachami pływającymi; konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciw-
wybuchowe. Zbiorniki o podwyŜszonym ciśnieniu. Osprzęt zbiorników. Strategiczne zbiorniki 
podziemne. Magazynowanie ciał stałych. Własności ciał stałych, mające znaczenie przy ich 
magazynowaniu. Magazynowanie węgla i kruszyw na składowiskach. Zbiorniki na materiały 
sypkie; zasobniki i silosy. Zamknięcia i opróŜnianie zbiorników. 
Ćwiczenia  
Wybrane zagadnienia z projektowania zbiorników i doboru ich osprzętu oraz zabezpieczeń 
przed przeciąŜeniem. Transport bliski i daleki płynów; projektowanie rurociągów, dobór śred-
nicy, obliczanie oporów przepływu, dobór maszyn wymuszających przepływ, kompensacja, 
podparcie rurociągów. Transport bliski materiałów ziarnistych; rodzaje, konstrukcja i prze-
znaczenie przenośników, wydajność i zapotrzebowanie mocy do napędu. 

Literatura podstawowa   
[1] Ziółko J.; Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Arkady, Warszawa 2008. 
[2] Goździecki H.; Przenośniki. PWN, Warszawa 1979.  
[3] Skuza L., Wojciechowska-Piskorska H.; BHP przy magazynowaniu. ODDK, Gdańsk 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] KrzyŜaniak S., Cyplik P.; Zapasy i magazynowanie, tom 1 i 2. ILiM, Poznań 2008. 
[2] Praca zbiorowa; Vademecum magazynowania chemikaliów. Moritz, Mikołów 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy Rosiński 

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

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod – nazwa przed-
miotu E424 – Techniczne bezpiecze ństwo pracy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + C6 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” – 
sem. 6.. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zagadnieniami technicznego bezpieczeństwa 
pracy. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział na zajęciach, rozeznanie literaturowe i internetowe 
problemów prezentowanych na wykładzie, aktywny udział w ćwiczeniach.   

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady   
Wymagania stawiane środkom bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej i zbiorowej. Warunki 
dopuszczenia do obrotu handlowego na rynku europejskim. Podział i klasyfikacja środków 
bezpieczeństwa i ochrony w funkcji czynników zagroŜeń i ochrony poszczególnych części 
ciała. Zabezpieczenia przed zagroŜeniami mechanicznymi, elektrycznymi oraz chemicznymi 
stosowane w urządzeniach. Dyrektywa w sprawie zbliŜenia przepisów prawnych państw 
członkowskich dotyczących maszyn. Certyfikacja, deklaracja zgodności, znak CE, normy 
zharmonizowane. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakresie uŜyt-
kowania maszyn i urządzeń. Zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeń-
stwa. Zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
uŜytku w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem. 
Ćwiczenia  
Zamknięcie i zabezpieczenie źródeł energii. Zabezpieczenie ruchomych części maszyn 
osłonami. Bezpieczeństwo prac na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych. Pojazdy 
transportu wewnątrzzakładowego - bezpieczeństwo ruchu i eksploatacji. Bezpieczeństwo 
prac z otwartym ogniem. 
Literatura podstawowa  
[1] Rączkowski B.; BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2010. 
[2] Ryng M.; Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. WNT, Warszawa 1985. 
[3] Grabarczyk Z., Karczewska A.; ZagroŜenia elektrostatyczne w strefach zagroŜonych wy-

buchem. CIOP, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] śurawski K.; Vademecum bhp w praktyce. Wózki jezdniowe. Zacharek. Dom Wydawni-

czy, Warszawa 2010. 
[2] Borysewicz M., Podemski S.; Ryzyko powaŜnych awarii rurociągów przesyłowych sub-

stancji niebezpiecznych. CIOP. Warszawa 2002. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

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

 
 


