
 
CELE KSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA 

 
KIERUNEK: ENERGETYKA 

 
Studia drugiego stopnia 

 
Studia drugiego stopnia służą z jednej strony pogłębieniu wiedzy zdobytej w czasie 

pierwszego stopnia studiów a jednocześnie istotnie rozszerzają wiedzę w zakresie nauk 
podstawowych, obliczeń i projektowania maszyn i urządzeń energetycznych, modelowania 
komputerowego procesów energetycznych oraz zarządzania rynkiem energii cieplnej i 
elektrycznej. Studenci zdobywają również gruntowne wykształcenie w zakresie techniki 
cieplnej związanej z ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją. 

Studia drugiego stopnia na kierunku Energetyka zapewniają wykształcenie specjalistów 
posiadających umiejętności wykorzystania zaawansowanej wiedzy w zakresie analizy i 
projektowania systemów, maszyn i urządzeń energetycznych. Absolwenci są przygotowani 
do prowadzenia badań procesów oraz eksploatacji i diagnozowania maszyn w energetyce. 
W czasie studiów zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi 
pakietami programowymi zarówno dla modelowania komputerowego procesów 
mechanicznych, cieplnych czy elektrycznych jak również dla projektowania maszyn i 
urządzeń energetycznych różnych rodzajów w tym samodzielnego pisania oprogramowania. 
Są przygotowani do realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych 
technologii energetycznych. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w służbach energetycznych i inwestycyjnych 
przedsiębiorstw wytwarzających, dystrybuujących i wykorzystujących media energetyczne 
oraz w organach administracji państwowej i samorządów terytorialnych związanych z 
sektorem energetycznym. Są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie projektowania instalacji cieplnych i elektrycznych oraz 
zarządzania nimi. Zdobywają także możliwość uzyskania uprawnień energetycznych w 
zakresie zgodnym z Ustawą „Prawo Energetyczne na stanowisku eksploatacji i dozoru w 
zakresie urządzeń: elektrycznych, energetyki cieplnej oraz instalacji gazowych. Po 
zakończeniu studiów mogą się ubiegać o uprawnienia do projektowania (z doborem 
właściwych urządzeń) lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji 
wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych. 

Studia drugiego stopnia na kierunku Energetyka mogą podjąć absolwenci po 
pierwszym stopniu tego kierunku oraz innych podobnych kierunków pierwszego stopnia, 
również z różnych wydziałów politechnik lub innych uczelni 

Na drugim stopniu studiów na kierunku Energetyka prowadzone jest kształcenie  
w zakresie specjalności: 

a) Energetyka Odnawialna, 
b) Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
c) Silniki Spalinowe, 
d) Systemy i Urządzenia Energetyczne, 
e) Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska. 
 
 

Energetyka Odnawialna 
 
Przyszłość energetyki, w świetle zmian wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej i 

tendencjami zmian wprowadzanych w energetyce światowej, związana będzie z 
odnawialnymi źródłami energii. Procesy zmian przyspieszają nie tylko względy ekologiczne 
ale również wzrost cen paliw podstawowych proporcjonalnie do wyczerpywania się ich 
zasobów naturalnych i coraz większych nakładów finansowych na ich wydobycie. W Polsce 
również rośnie udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej. Za tymi zmianami powinny nadążać zmiany w kształceniu inżynierów na 
kierunku Energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalistów ze 
znajomością odnawialnych źródeł energii.  

Absolwent specjalności ENERGETYKA ODNAWIALNA jest przygotowany z zakresu 
z wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, oraz 
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produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych 
i energetycznych. Posiada umiejętności obliczania i projektowania oraz doboru: turbin i 
elektrowni wodnych, instalacji solarnych-kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych 
oraz elektrowni wiatrowych. Potrafi zaprojektować instalacje geotermalne. Ma przygotowanie 
do obliczeń mikrosiłowni i ich zastosowań jako rozproszonych źródeł energii. 

Posiada praktyczne umiejętności wykorzystania programów MES i CFD w 
obliczeniach i projektowaniu zaawansowanych systemów energetycznych bazujących 
również na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Posiada bogatą wiedzę z zakresu 
przemian energetycznych, w tym z termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów oraz 
procesów spalania i zgazowania paliw. Dysponuje znajomością metod numerycznych i 
symulacji komputerowej w zastosowaniu do obliczeń przepływowo-cieplnych i 
wytrzymałościowych instalacji energetycznych. 

Absolwenci specjalności ENERGETYKA ODNAWIALNA są odpowiednio 
przygotowani do wykonywania zadań badawczych i projektowych. Duża wiedza teoretyczna i 
posiadane umiejętności praktycznego wykorzystania oprogramowania komercyjnego do 
obliczeń metodą elementów i objętości skończonych, dają im odpowiednie podstawy do 
pracy naukowej i stwarzają możliwość podjęcia studiów III-go stopnia (doktoranckich). 

Absolwenci specjalności ENERGETYKA ODNAWIALNA mogą ubiegać się o 
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Uprawniają one do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub 
kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i 
instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3

 
 

Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
 

Absolwent specjalności KLIMATYZACJA, WENTYLACJA I OCHRONA 
POWIETRZA jest przygotowany do projektowania, budowy, eksploatacji oraz realizacji 
zadań inwestycyjnych i prowadzenia prac naukowo badawczych obejmujących systemy, 
instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, ochrony powietrza i 
oczyszczania gazów przemysłowych. Istotną cechą kształcenia na specjalności jest 
przekazywanie wiedzy zarówno z zakresu konstrukcji urządzeń, jak również projektowania 
instalacji. Umiejętności projektowe absolwentów opierają się na wiedzy z zakresu obliczeń 
cieplno-przepływowych i wytrzymałościowych oraz przepisów prawnych dotyczących 
urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ciśnieniowych i ochrony powietrza. 
Proces kształcenia na specjalności uzupełniany jest wykorzystaniem programów 
wspomagających projektowanie i kosztorysowanie instalacji. 
Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach zajmujących się eksploatacją urządzeń i 
systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, monitoringiem zanieczyszczeń oraz ochroną 
powietrza w zakresie odpylania, odkraplania, odemglania gazów przemysłowych i usuwania 
z nich szkodliwych zanieczyszczeń gazowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, 
maszynowego, energetycznego, elektronicznego, itp., a także w jednostkach projektowo-
konstrukcyjnych i handlowo-usługowych (serwis urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i 
ochrony powietrza). Szczególnie szerokie perspektywy zatrudnienia otwierają się przed nimi 
w budownictwie (klimatyzacja, wentylacja), przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, 
organach administracji państwowej, służbach inspekcyjno - kontrolnych (ograniczenie niskiej 
emisji). 
Absolwenci specjalności KLIMATYZACJA, WENTYLACJA I OCHRONA POWIETRZA mogą 
ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla 
obiektów budowlanych o kubaturze do 1 000 m3. 

 
 

Silniki Spalinowe 
 
Program studiów na specjalności Silniki Spalinowa umożliwia pogłębienie 

inżynierskich umiejętności w dziedzinie budowy maszyn, w oparciu o wiedzę podstawową 
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zdobytą na poprzednich latach studiów i zastosowaniu tej wiedzy w zakresie konstrukcji, 
badań i użytkowania silników spalinowych. Specjalność ta kształci specjalistów w zakresie 
silników spalinowych różnych typów i wielkości, silników przepływowych oraz ich 
specjalistycznego osprzętu. Profil tej specjalności obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, 
technologiczne oraz eksploatacyjne. Program studiów II stopnia poszerza wiedzę  
o szczegółowe zagadnienia związane z konstrukcją, badaniami i technologią silników 
spalinowych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi wspomagania projektowania. 

Absolwent posiada umiejętność stosowania wiedzy podstawowej do rozwiązywania 
zagadnień technicznych związanych z działaniem silników i ich osprzętu, jak i również z ich 
konstrukcją, technikami wytwarzania i eksploatacją. Cechuje go znajomość problematyki 
badań silników spalinowych i ich osprzętu, a także badań wybranych elementów i zespołów, 
przy stosowaniu nowoczesnej, specjalistycznej aparatury pomiarowej i wykorzystaniu 
zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent zapoznany jest ze współczesnymi 
kierunkami rozwoju silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 
dotyczących ochrony środowiska przed skażeniami motoryzacyjnymi. Posiada wiedzę w 
zakresie technologii paliw i materiałów eksploatacyjnych.  
Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzają możliwości zatrudnienia 
absolwentów w zasadzie we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z konstrukcją, 
wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a szczególnie w przemyśle silnikowym, 
specjalistycznych instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach użytkujących silniki 
spalinowe, bazach transportowych, stacjach diagnostycznych i specjalistycznych stacjach 
obsługi samochodów. 
 
 
 
 

Systemy i Urządzenia Energetyczne 
 

Absolwent specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne uzyskuje gruntowną 
wiedzę w zakresie budowy, projektowania i eksploatacji urządzeń energetyczno-cieplnych,  
a także racjonalnego doboru nośników i urządzeń energetycznych, bilansowania procesów 
oraz całości gospodarki energetyczno-cieplnej oraz prowadzenia prac związanych  
z gospodarką energetyczno-cieplną. W czasie studiów drugiego stopnia pogłębia praktyczne 
umiejętności z zakresu projektowania i modelowania z użyciem komercyjnych programów  
jak np.: CAD (projektowanie komputerowe), MES (metoda elementów skończonych) i 
programów CFD (komputerowe modelowanie przepływów). 

Posiada dobrą orientację w tych dziedzinach gospodarki narodowej, w których 
systemy i urządzenia energetyczne w tym również grzewcze znajdują zastosowanie. 
Absolwent tego kierunku oprócz wiedzy teoretycznej i umiejętności ogólnych dotyczących 
inżynierii mechanicznej otrzyma solidne przygotowanie w zakresie zagadnień 
specjalnościowych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem oraz 
dystrybucją energii. Wiedza uzyskana pozwoli mu na zrozumienie i rozwiązywanie zadań 
dotyczących gospodarki energetycznej i techniki cieplnej, budowy kotłów energetycznych  
i grzewczych, budowy turbin oraz różnorodnych urządzeń pomocniczych, zabezpieczeń  
i systemów kontrolno-pomiarowych. Absolwent jest zaznajamiany z zagadnieniami ochrony 
środowiska naturalnego w energetyce zawodowej, przemysłowej oraz w technice grzewczej. 
Jest przygotowany do nadzoru, diagnostyki oraz badań przy użyciu najnowocześniejszej 
aparatury kontrolno-pomiarowej i techniki multimedialnej stosowanej w przemyśle. 
 Szeroki profil kształcenia absolwentów kierunku Systemy i Urządzenia Energetyczne 
pozwala na podejmowanie pracy zawodowej na różnych stanowiskach, np.: 
• w zakładach energetyki cieplnej zawodowej (elektrownie, elektrociepłownie)  

i przemysłowej (siłownie różnej wielkości i różnych branż), 
• w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem  

i dystrybucją energii, 
• w gospodarce komunalnej, 
• w przedsiębiorstwach i firmach produkujących, projektujących oraz instalujących systemy 

i urządzenia energetyki cieplnej i grzewczej, 
• w biurach projektowych przemysłu energetycznego, 
• w jednostkach naukowo-badawczych, 
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• w szkolnictwie, 
• w instytucjach administracji państwowej i samorządu terytorialnego związanych  

z sektorem energetycznym, 
• w handlu i usługach związanych z systemami energetyki cieplnej i grzewczej. 

 
 

Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska 
 

Absolwent specjalności jest przygotowany do projektowania, budowy, eksploatacji, 
systemów i urządzeń do ochrony środowiska, a także realizacji zadań inwestycyjnych. 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji zagrożeń środowiskowych, metod 
pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, jakości odprowadzanych ścieków 
oraz zasad działania urządzeń i instalacji ochronnych. Poznaje sposoby magazynowania i 
utylizacji odpadów niebezpiecznych, jak również bezpiecznego magazynowania, transportu i 
użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla człowieka i środowiska. 
Zdobywa również podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem 
zewnętrznym ISO 14000. 
Posiada wiedzę dotyczącą zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi oraz zagrożenia 
wynikającego z niekontrolowanego uwalniania się substancji gazowych i ciekłych do 
otoczenia. 
W zakresie planu nauczania znajdują się również zagadnienia związane z oceną 
oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz obowiązkami prowadzącego 
zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. 
Zdobywa umiejętności wykonywania sprawozdań środowiskowych i naliczania opłat za 
korzystanie ze środowiska. 

Duża, zdobyta w tej dziedzinie wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala na 
podejmowanie przez niego pracy w w komórkach ochrony środowiska dużych zakładów 
przemysłowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, biurach projektowych, 
przedsiębiorstwach produkcyjnych. 
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