
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu Inteligentne sieci energetyczne  
Kod 

 przedmiotu EPS72IE 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - - - 2 

Studia niestacjonarne  18 - - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot Dr inż. Marek Kurzawa 

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania inteligentnych sieci energetycznych, 

 Zapoznanie studentów z technologiami i aplikacjami IT stosowanymi w inteligentnych sieciach 
energetycznych, 

 Ukształtowanie wśród studentów świadomości potrzeby wprowadzania rozwiązań klasy IT sieciach 
energetycznych 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw technologii informacyjnej, automatyki, techniki sensorowej i 
techniki cyfrowej.  

 Zna i rozumie funkcjonowanie podstawowych urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych.  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma elementarną wiedzę w zakresie struktury, cech, 
podstaw funkcjonowania i standardów 
inteligentnych sieci energetycznych 

Ocena z kolokwium K_W03 

W02 
zna i rozumie budowę i  podstawy funkcjonowania 
systemów klasy smart metering 

Ocena z kolokwium K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi  scharakteryzować technologie IT 
stosowane w inteligentnych sieciach 
energetycznych 

Ocena z kolokwium K_U15 

U02 
potrafi  określić czynniki wpływające na 
podniesienie IQ sieci energetycznych 

Ocena z kolokwium K_U15 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość konieczności wprowadzenia 
technologii IT do sieci energetycznych 

Ocena z kolokwium i 
aktywność podczas 

zajęć  
K_K04, K_K07 

Treści programowe 

WYKŁADY 
W1. Wprowadzenie. Ewolucja sieci energetycznych. Definicja sieci inteligentnej Smart Grid. 

W2. Cele i korzyści z wprowadzenia inteligentnych sieci energetycznych. Struktura sieci inteligentnej. 

W3. Podstawowe cechy sieci inteligentnej: interaktywność, integracja, bezpieczeństwo, optymalizacja, 
kompatybilność.  



W4. Rodzaje inteligentnych sieci energetycznych. 

W5. Technologie IT stosowane w sieciach inteligentnych. 

W6. Struktura i powiązania pomiędzy elementami inteligentnej sieci energetycznej.  

W7. Standardy w inteligentnych sieciach energetycznych. 

W8. Zaawansowana struktura pomiarowo – sterująca inteligentnych sieci energetycznych.  

W9. Systemy klasy Smart Metering i ich znaczenie w inteligentnych sieciach energetycznych.  

W10. Oprogramowanie biznesowe do zarządzania danymi z obiektów i sieci energetycznych. 

W11. Reakcja strony popytowej. Zaawansowane działanie dystrybucji i przepływu. 

W12. Bezpieczeństwo inteligentnych sieci energetycznych.. 

W13. Podstawy projektowania inteligentnych sieci energetycznych.  

W14. Odnawialne źródła energii w inteligentnych sieciach energetycznych.  

W15. Przykłady rozwiązań inteligentnych sieci energetycznych.  

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  kolokwium.  

Ocena końcowa = ocena zaliczenia z formy zajęć wykład.  

Literatura podstawowa  

1. Bilewicz K. Smart metering. Inteligentny system pomiarowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
2. Parol M.: Mikrosieci niskiego napięcia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013. 
3. Borlase S.: Smart Grids: Infrastructure, Technology and Solutions. CRC Press, 2012.  

Literatura uzupełniająca 

1. Pomiary, Automatyka Kontrola. Miesięcznik naukowo - techniczny.  
2. Pomiary, Automatyka, Robotyka. Miesięcznik naukowo – techniczny. 

3. Elektro Info. Miesięcznik branży elektrycznej. 
 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu Sieci teleinformatyczne  
Kod 

 przedmiotu EPS73IE 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż. Emil Michta 

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania sieci teleinformatycznych 

 Zapoznanie studentów z podstawami standardów stosowanymi w sieciach teleinformatycznych  

 Zapoznanie studentów z urządzeniami stosowanymi w sieciach teleinformatycznych i podstawami ich 
konfigurowania 

 Ukształtowanie wśród studentów świadomości potrzeby wprowadzania sieci teleinformatycznych w systemie 
energetycznym 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw technologii informacyjnej i techniki cyfrowej;  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw 
funkcjonowania i standardów sieci 
teleinformatycznych 

Ocena z kolokwium K_W03 

W02 
zna budowę i podstawy funkcjonowania 
przełączników, routerów i punktów dostępowych 

Ocena z kolokwium K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi  scharakteryzować technologie stosowane w 
sieciach teleinformatycznych 

Ocena z kolokwium K_U15 

U02 
potrafi  zbudować i skonfigurować prostą sieć 
teleinformatyczną 

Ocena z 
laboratorium 

K_U15, K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość znaczenia sieci 
teleinformatycznych we współczesnej energetyce 

Ocena z kolokwium i 
aktywność podczas 

zajęć  
K_K04, K_K07 

Treści programowe 

WYKŁADY 
W1. Wprowadzenie. Ewolucja sieci teleinformatycznych. Klasyfikacja sieci teleinformatycznych. Podstawy 

sieci teleinformatycznych. Model komunikacyjny OSI. 

W2. Media i technologie stosowane w sieciach LAN.  

W3. Ethernet i sieci bezprzewodowe. 

W4. Budowa i podstawy konfiguracji przełączników i routerów.  



W5. Podstawy zarządzania adresami IP v.4 i IP v.6. 

W6. Sieci rozległe WAN i podstawy techniczne Internetu. . 

W7. Podstawy projektowania i zasilanie urządzeń w sieciach teleinformatycznych. 

W8. Przykłady rozwiązań sieci teleinformatycznych w energetyce.  

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Podstawy sieci LAN. Urządzenia sieciowe, okablowanie, zasady tworzenia połączeń sieciowych, 
łączenie hostów z urządzeniami sieciowymi, ustawianie adresów IP w hostach 

L2. Budowa prostej sieci komputerowej. Podłączanie konsoli, logowanie do routera, proste rozkazy 
konfiguracyjne, sprawdzenie konfiguracji routera i stanu interfejsów, konfigurowanie interfejsów, 
zapamiętanie konfiguracji routera na serwerze TFTP. 

L3. Konfigurowanie routerów. 

L4. Wprowadzenie do zarządzanie adresami IP.  

L5. Zarządzanie adresami IP. 

L6. Konfigurowanie przełączników.  

L7. Konfigurowanie sieci VLAN. 

L8. Sieci bezprzewodowe. Konfigurowanie punktów dostępowych. 

L9. Sieci bezprzewodowe. Konfigurowanie routerów bezprzewodowych. 

L10. Zapory ogniowe – konfigurowanie list dostępowych. 

L11. Konfigurowanie usługi NAT i DHCP.  

L12. Sieci WAN. Konfigurowanie PPP  

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  kolokwium oraz ocena z zajęć projektowych 

Ocena końcowa = 0,5 oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 0,5 oceny zaliczenia z formy zajęć 
laboratorium.  

Literatura podstawowa  

1. Dye M.A., McDonald R., Rufi A.W.: Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Podstawy sieci, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2011. 

2. Comer D.: Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V, Helion, Gliwice 2012. 
3. Kurose J., Rose W.: Sieci komputerowe. Wydanie V, Helion, Gliwice 2010. 

Literatura uzupełniająca 

1. Networld. Miesięcznik branży teleinformatycznej. IDG Warszawa 
 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu 
Systemy monitorowania  

w energetyce  
Kod 

 przedmiotu EPS74IE 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 15 - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 21 9 - 6 

Odpowiedzialny za przedmiot Doc. dr inż. Emil Michta 

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania systemów monitorowania urządzeń i obiektów 
energetycznych 

 Zapoznanie studentów z wybranymi protokołami komunikacyjnymi stosowanymi w systemach monitorowania 
urządzeń i obiektów energetycznych 

 Zapoznanie studentów z wybranymi narzędziami informatycznymi stosowanymi w systemach monitorowania 
urządzeń i obiektów energetycznych 

 Opanowanie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie zastosowania systemów SCADA w 
energetyce, zwłaszcza w: 
 projektowaniu systemów SCADA,  
 konfigurowaniu systemów monitorowania, 
 stosowaniu protokołów komunikacyjnych w systemach wizualizacji i monitorowania, 
 zastosowaniu systemów SCADA w monitorowaniu urządzeń i obiektów energetycznych 

 Ukształtowanie wśród studentów podstawowych umiejętności w zakresie projektowania systemów 
monitorowania urządzeń i obiektów energetycznych 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw technologii informacyjnej, automatyki, techniki sensorowej i 
techniki cyfrowej;  

 Zna i rozumie funkcjonowanie podstawowych urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych;  

 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego; 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający 
omówienie wyników realizacji tego zadania 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma elementarną wiedzę w zakresie architektury 
systemów monitorowania, protokołów 
komunikacyjnych stosowanych w systemach 
monitorowania i oprogramowania narzędziowego 
SCADA stosowanego w systemach monitorowania 
urządzeń i obiektów energetycznych 

Ocena z egzaminu i 
ocena dokumentacji 

projektowej 
K_W03 

W02 
zna i rozumie podstawy metodyki projektowania 
systemów monitorowania 

Ocena realizacji 
zadania 

projektowego 
K_W04 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

 
W03 

zna podstawową terminologię dotyczącą systemów 
monitorowania. Rozumie typy danych i ich 
organizację zapisu w aplikacji. 

 
Sprawozdania z 

ćwiczeń 
laboratoryjnych 

 

K_W04 

 
W04 

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie 
funkcjonalnym systemów SCADA. Potrafi dobrać 
odpowiednią organizację struktury systemu w 
zależności od rozwiązywanego problemu. 

K_W04 

 
 

W05 

ma wiedzę z projektowania systemów wizualizacji i 
monitorowania. Potrafi dobrać odpowiednią 
strukturę systemu do realizacji określonego 
zadania monitorowania danego systemu 
sterowania. 

K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi dobrać urządzenia pomiarowo – sterujące i 
protokół komunikacyjny dla realizowanego systemu 
monitorowania 

Ocena dokumentacji 
projektowej 

K_U15 

U02 

potrafi opracować dokumentację dotyczącą 
realizacji zadania inżynierskiego i przygotować 
tekst zawierający omówienie wyników realizacji 
tego zadania 

Ocena dokumentacji 
projektowej 

K_U14 

U03 
potrafi przygotować i przedstawić krótką 
prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania 
inżynierskiego 

Ocena prezentacji 
wyników zadania 

projektowego 
K_U03 

 
U04 

potrafi opracować kompletną dokumentację 
dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, 
przygotować tekst, obliczenia i prezentację 
odnośnie realizacji zadania. 

 
 

Sprawozdania z 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 
 

K_U15 

 
U05 

dysponuje praktycznymi umiejętnościami adaptacji 
środowiska SCADA do określonego systemu 
wizualizacji. Zna zasady budowania aplikacji 
monitorowania systemów energetycznych. 

K_U15 

Kompetencje społeczne 

 
K01 

rozumie znaczenie interpersonalnej wymiany 
informacji przy grupowej pracy nad realizacją 
zadania projektowego. 

ocena opracowań 
wybranych tematów 
przedstawionych w 
formie prezentacji 

multimedialnej 

K_K03 

 
K02 

rozpoznaje elementy wymagające ciągłego 
poszerzania wiedzy, samodzielnie poszukuje źródeł 
i selekcjonuje potrzebne informacje 

 
K_K01 

K03 

ma świadomość odpowiedzialności za pracę 
własną oraz gotowość podporządkowania się 
zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania 

Ocena aktywności 
podczas realizacji 

zadania 
projektowego 

K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 
W1. Wprowadzenie. Ewolucja systemów monitorowania. Model strukturalny systemu monitorującego. 

Podział systemów monitorowania systemy MMI, SCADA i EMS.  

W2. Ewolucja sposobów przesyłania informacji w systemach monitorujących. Rola systemów 
monitorowania w energetyce. 

W3. Systemy SCADA. Budowa i funkcjonowanie systemów SCADA. Klasyfikacja systemów SCADA. 
Konfigurowanie systemów SCADA.  



W4. Programy narzędziowe do tworzenia systemów SCADA. Przykłady komercyjnych systemów SCADA.   

W5. Komunikacja w systemach monitorujących. Standardy komunikacyjne systemów monitorowania 
Modbus, Profibus, CAN, Interbus-S, Ethernet przemysłowy, GPRS, PLC – charakterystyka 
funkcjonalna, topologia, metody dostępu do nośnika, podstawowe parametry komunikacyjne.  

W6. Podstawy projektowania systemów komunikacyjnych na potrzeby systemów monitorowania.  

W7. Monitorowanie obiektów energetycznych. Monitorowanie lokalnych i rozproszonych obiektów 
energetycznych.  

W8. Wybór systemu komunikacyjnego. Wykorzystanie technologii internetowych i transmisji 
bezprzewodowej.  

W9. Dedykowane serwery WWW. Modemy radiowe i modemy PLC.  

W10. Przykłady programów narzędziowych do monitorowania lokalnych i rozproszonych obiektów 
energetycznych.  

W11. Eksploatacja systemów monitorowania.  

W12. Konfigurowanie i serwisowanie systemów monitorowania.  

W13. Edytory ekranów synoptycznych, bazy danych, raportów i alarmów.  

W14. System monitorowania jako element systemu informatycznego.  

W15. Przykłady systemów monitorowania. 

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Projektowanie symboli schematów synoptycznych. Animacja grafiki. Projektowanie schematów 
synoptycznych. 

L2. Opracowywanie okien systemu wizualizacji, stosowanie repozytorium obiektów, animacja ruchu na 
schematach synoptycznych. 

L3. Wizualizacja trendów zmiennych procesowych, trendy bieżące i archiwalne.  

L4. Kontrolki systemu alarmowania, prezentacja alarmów bieżących i historycznych, zarządzanie 
alarmami, archiwizacja alarmów. 

L5. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji, przyciski sterujące, wywoływanie i wyłączanie okien 
dialogowych. Skrypty aplikacji. 

L6. Funkcje i wątki komunikacyjne, sterowanie w systemie rozproszonym, budowa hierarchicznych 
systemów monitorowania i wizualizacji. 

L7. Platforma systemowa, osadzanie grafiki na schematach synoptycznych.  

L8. Platforma systemowa, osadzanie grafiki na schematach synoptycznych, modyfikacja i budowa 
własnych grafik. Szablon aplikacji wizualizacji. Dystrybucja i uruchamianie aplikacji. Instalacja 
platformy systemowej Wonderware . 

L9. Projekt systemu SCADA dla wybranego systemu energetycznego. Zaliczenie. 
 

PROJEKT 

W trakcie semestru studenci wykonują jedno zadanie projektowe w zespole dwuosobowym. W ramach zadania 
projektowego dla danego obiektu należy  

 Przedstawić schemat funkcjonalny monitorowanego obiektu (np. Elektrycznej rozdzielnicy nn lub rozdzielnicy sn, 
elektrowni wiatrowej, rozmieszczenie liczników energii elektrycznej itp.), 

 Narysować strukturę logiczną systemu monitorującego, 

 Zapewnić zdalny dostęp do projektowanego systemu z internetu, 

 Dobrać urządzenia niezbędne do realizacji funkcji monitorujących,  

 Przedstawić rozmieszczenie urządzeń i zaznaczyć trasy przebiegu okablowania, 

 Wybrać komercyjny program do realizacji systemu monitorującego, 

 Zaprojektować wygląd synoptyki głównej systemu monitorującego, 



 Oszacować koszt systemu monitorującego. 

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Metoda projektu, 

 Metoda ćwiczeń laboratoryjnych. 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  egzaminu, ćwiczeń laboratoryjnych oraz z projektu, przewidzianego do 
realizacji w ramach zajęć projektowych.  

Ocena końcowa = 0,4 ocena z egzaminu + 0,3 ocena zaliczenia z formy zajęć laboratoryjnych + 0,3 ocena 
zaliczenia z formy zajęć projekt.  

Literatura podstawowa  

1. Bilewicz K. Smart metering. Inteligentny system pomiarowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
2. Kowalik R., Pawlicki C. Podstawy teletechniki dla elektryków. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 

Warszawa 2006.  
3. Kwaśniewski Janusz. Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wydawnictwo BTC, 2008. 
4. Piotrowski Paweł. Aspekty elektryczne sieci komputerowych. Skrypt. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2009.  
5. Januszewski Ryszard Programowanie systemów SCADA.. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 

Gliwice 2008. 
6. Januszewski Ryszard Podstawy programowania systemów SCADA.. Pracownia Komputerowa Jacka 

Skalmierskiego, Gliwice 2009. 

Literatura uzupełniająca 

1. Pomiary, Automatyka Kontrola. Miesięcznik naukowo - techniczny.  
2. Pomiary, Automatyka, Robotyka. Miesięcznik naukowo – techniczny. 

3. Elektro Info. Miesięcznik branży elektrycznej. 
 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu Budynki inteligentne  
Kod 

 przedmiotu EPS75IE 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 15 - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 12 15 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr  inż. Emil Michta 

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania i systemami stosowanymi w inteligentnych 
budynkach; 

 Zapoznanie studentów z architekturą komunikacyjną i wybranymi protokołami komunikacyjnymi 
stosowanymi w instalacjach inteligentnych budynków oraz z podstawami systemów zarządzania 
inteligentnymi budynkami; 

 Ukształtowanie wśród studentów podstawowych umiejętności w zakresie projektowania instalacji 
i systemów w inteligentnych budynkach 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw technologii informacyjnej, automatyki, techniki 
sensorowej i techniki cyfrowej, podstaw projektowania instalacji elektrycznych;  

 Zna i rozumie funkcjonowanie podstawowych urządzeń stosowanych w instalacjach elektrycznych 
w budynkach;  

 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania 
inżynierskiego; 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst 
zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma elementarną wiedzę w zakresie funkcjonowania 
i budowy podstawowych systemów stosowanych w 
inteligentnych budynkach 

Ocena z egzaminu i 
ocena dokumentacji 

projektowej 

K_W02, K_W03, 
K_W04 

W02 
zna i rozumie podstawy metodyki projektowania 
systemów technicznej obsługi budynku 
inteligentnego 

Ocena realizacji zadania 
projektowego 

K_W02, K_W03, 
K_W04 

Umiejętności 

U01 

potrafi dobrać elementy pomiarowe i wykonawcze 
oraz protokoły komunikacyjne dla inteligentnej 
instalacji sieci elektrycznej nN i dla danego syste-
mu technicznej obsługi budynku inteligentnego 

Ocena dokumentacji 
projektowej 

K_U14, K_U15, 
K_U16 

U02 

potrafi opracować dokumentację dotyczącą 
realizacji zadania inżynierskiego i przygotować 
tekst zawierający omówienie wyników realizacji 
tego zadania 

Ocena dokumentacji 
projektowej 

K_U14, K_U15, 
K_U16 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

U03 
potrafi przygotować i przedstawić krótką 
prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania 
inżynierskiego 

Ocena prezentacji 
wyników zadania 

projektowego 

K_U14, K_U15, 
K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 

ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera energetyka, w tym jej wpływ na 
środowisko 

Ocena dyskusji podczas 
konsultacji oraz podczas 
realizacji zadania 
projektowego 

K_K02, K_K04 

Treści programowe 

WYKŁADY 
W1. Wprowadzenie. Budynek i jego znaczenie użytkowe. Rozwój technologii i systemów automatyki 

budynków.  

W2. Podstawowe funkcje inteligentnych systemów automatyki budynków bezpieczeństwo, komfort, 
zarządzanie zużyciem energii i mediów.  

W3. Inteligentne budynki. Definicja inteligentnego budynku. Struktura i funkcjonowanie systemów 
automatyki budynków.  

W4. Podstawowe i zaawansowane możliwości systemów inteligentnego budynku. Ekonomiczne aspekty 
inteligentnego budynku.  

W5. Komunikacja w inteligentnych budynkach. Inteligentny budynek jako rozproszony system zarządzania. 
Standardy komunikacyjne systemów automatyki w inteligentnych budynkach KNX/EIB, PowerNet, 
LonWorks, M-Bus, ZigBee, PLC – charakterystyka funkcjonalna, topologia, metody dostępu do 
nośnika, podstawowe parametry komunikacyjne.  

W6. Podstawy projektowania systemów komunikacyjnych na potrzeby systemów automatyki budynków.  

W7. Systemy techniczne inteligentnego budynku. Inteligentne czujniki, urządzenia wykonawcze 
i sterowniki. Instalacja elektryczna w inteligentnym budynku.  

W8. Oświetlenie. Ogrzewanie i klimatyzacja. Bezpieczeństwo. Integracja systemów technicznych 
w inteligentnym budynku.  

W9. System zarządzania budynkiem. Struktura systemu zarządzania budynkiem (BMS). Konfigurowanie 
i monitorowanie urządzeń technicznych inteligentnego budynku.  

W10. Wybór systemu komunikacyjnego w inteligentnym budynku i podłączenie inteligentnego budynku do 
Internetu poprzez łącza kablowe lub bezprzewodowe. Zarządzanie budynkiem lokalnie i zdalnie 
poprzez Internet.  

W11. Przykłady programów narzędziowych do zarządzania budynkiem.  

W12. Eksploatacja systemów inteligentnego budynku. Etapy realizacji systemów technicznych 
inteligentnego budynku.  

W13. Modyfikowanie funkcjonalności i serwisowanie systemów elementów systemów technicznych.  

W14. Przykładowe specyfikacje inteligentnych budynków.  

W15. Przykłady projektów systemów inteligentnego budynku. 

PROJEKT 
W trakcie semestru studenci wykonują zadanie projektowe w zespole dwuosobowym. W ramach zadania projektowego dla 
danego obiektu należy  

P1. Narysować schemat logiczny projektowanych instalacji, 

P2. Wybór standardu komunikacyjnego do realizacji zadań projektowych, 

P3. Rozmieszczenie na podkładach budowlanych zastosowanych urządzeń, 

P4. Zaprojektowanie tras okablowania na podkładach budowlanych, 



P5. Narysowanie schematu rozdzielnicy głównej z wyróżnieniem elementów inteligentnej sieci 
elektrycznej, 

P6. Wybór producentów poszczególnych urządzeń, 

P7. Rozwiązanie sposobu dostępu do internetu, 

P8. Rozmieszczenie serwera bazodanowego i stacji zarządzającej, 

P9. Oszacowanie kosztów związanych z realizacją inteligentnego budynku (koszt urządzeń, koszt projektu 
i koszt robocizny) 

LABORATORIUM 

L1.  Budowa systemu inteligentnego budynku 

L2. Sterowanie ogrzewaniem w inteligentnym budynku 

L3. Sterowanie oświetleniem w inteligentnym budynku 

L4. Programowanie komfortu użytkowania  

L5. Zarządzanie inteligentnym budynkiem 

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Metoda projektu, 

 Ćwiczenia laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  egzaminu oraz z projektu, przewidzianego do realizacji w ramach zajęć 
projektowych.  

Ocena końcowa = 0,4 ocena z egzaminu + 0,3 ocena zaliczenia z formy zajęć projekt + 0,3 ocena zaliczenia 
z zajęć laboratoryjnych. 

Literatura podstawowa  

1. Kamińska A. i inni Nowoczesne techniki w projektowaniu energooszczędnych instalacji budynkowych 
w systemie KNX. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. 

2. Mikulik J. Europejska Magistrala Instalacyjna. Wydawnictwo COSiW SEP, Warszawa 2008. 
3. Niezabitowska E. i inni Budynek Inteligentny. Tom I. Potrzeby użytkownika a standard budynku 

inteligentnego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005. 
4. Szepietowski Mariusz Inteligentny dom. Poradnik SMARTech. Warszawa 2010.  

Literatura uzupełniająca 

1. Petykiewicz P. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. Wydawnictwo COSiW SEP, 
Warszawa 2008.  

2. LONMARK International LonWorks Installation Handbook. VDE Verlag,  Berlin 2005. 

3. Materiały firmowe ABB, Artec, Busch Jaeger, Crestron, Jung, Lutrom, Xcomfort, LonMark, ZigBee Alliance. 
 
 
 
Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu 
Inteligentne mikrosieci niskiego 

napięcia  
Kod 

 przedmiotu EPS76IE 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 15 - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 9 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Marian Miłek  

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów ze strukturą i rodzajami inteligentnych mikrosieci;   

 Zapoznanie studentów z podstawami metod i algorytmów sterowania pracą mikrosieci;  

 Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi, ekonomicznymi i przestrzennymi pracy mikrosieci;  

 Ukształtowanie wśród studentów świadomości konieczności modernizacji sieci energetycznych; 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw elektrotechniki, gospodarki energetycznej i technik 
informacyjnych  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma elementarną wiedzę w zakresie struktury i 
rodzajów inteligentnych mikrosieci energetycznych 

Ocena z kolokwium K_W03 

W02 
zna podstawy metod i algorytmów sterowania 
pracą mikrosieci 

Ocena z kolokwium K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi  scharakteryzować i dobrać mikroźródła, 
sterowane odbiory i zasobniki energii dla danej 
mikrosieci energetycznej 

Ocena z kolokwium K_U15 

U02 
potrafi zaprojektować prostą inteligentną mikrosieć 
energetyczną 

Ocena z 
laboratorium 

K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość znaczenia inteligentnych 
mikrosieci we współczesnej energetyce 

Ocena z kolokwium i 
aktywność podczas 

zajęć  
K_K04  

Treści programowe 

WYKŁADY 
W1. Wprowadzenie. Ewolucja sieci energetycznych. Definicja i rodzaje inteligentnych mikrosieci. 

W2. Struktura inteligentnej mikrosieci.  

W3. Mikroźródła, sterowane odbiory i zasobniki energii. 

W4. Praca synchroniczna i praca wyspowa mikrosieci. 

W5. Przekształtniki energoelektroniczne mikroźródeł, zasobników energii oraz odbiorów. 



W6. Metody i algorytmy sterowania pracą mikrosieci. Zarządzanie pracą mikrosieci. Prognozowanie krótko 
i długoterminowe.  

W7. Sterowanie popytem. Strategie magazynowania. Wymiana energii między mikrosiecią a dystrybucyjną 
siecią rozdzielczą.  

W8. Wybrane aspekty prawne, ekonomiczne i przestrzenne pracy mikrosieci. 

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Budowa mikrosieci energetycznej. 

L2. Metody i algorytmy sterowania pracą mikrosieci. 

L3. Mikroźródła. 

L4. Sterowane odbiory. 

L5. Zasobniki energii.  

L6. Zarządzanie pracą mikrosieci. 

L7. Prognozowanie krótko i długoterminowe.  

L8. Strategie magazynowania. 

L9. Przekształtniki energoelektroniczne. 

L10. Wymiana energii między mikrosiecią a dystrybucyjną siecią rozdzielczą. 

L11. Praca synchroniczna mikrosieci. 

L12. Praca wyspowa mikrosieci.  

PROJEKT 

W trakcie semestru studenci wykonują jedno zadanie projektowe w zespole dwuosobowym. W ramach zadania 
projektowego dla danego obiektu należy  

 Dobrać podzespoły dla projektowanej mikrosieci energetycznej, 

 Dobrać metody i algorytmy sterowania pracą podzespołów projektowanej mikrosieci, 

 Oszacować koszt projektowanej mikrosieci 
 

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 

 Metoda projektu 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  kolokwium oraz ocena z zajęć laboratoryjnych 

Ocena końcowa = 0,3 oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 0,4 oceny zaliczenia z formy zajęć 
laboratorium + 0.3 oceny zaliczenia z formy zajęć projekt.  

Literatura podstawowa  

1. Bilewicz K.: Smart metering: inteligentny system pomiarowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011. 

2. Parol M. (red.): Mikrosieci niskiego napięcia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 
2013.  

Literatura uzupełniająca 

1. Malko J.: Sieci inteligentne – zasady i technologie. Rynek Energii, nr 3, czerwiec 2009. 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu 
Systemy informatyczne  

w energetyce 
Kod 

 przedmiotu EPS77IE 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Marek Kurzawa  

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawami zadaniami i funkcjonowaniem systemów informatycznych stosowanych 
w energetyce 

 Zapoznanie studentów z podstawami technologii budowy systemów informatycznych na potrzeby energetyki, 
jak zdalny nadzór nad działaniem urządzeń i systemów energetycznych i gromadzenie danych o ich stanie 

 Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania systemów informatycznych służących do zarządzania 
zasobami systemów energetycznych, jak systemy rozliczeń zużycia energii, obsługa klientów, zarządzanie 
dokumentami 

 Ukształtowanie wśród studentów świadomości roli systemów informatycznych w energetyce 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw funkcjonowania systemów informatycznych  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma elementarną wiedzę w zakresie zadań 
systemów informatycznych w energetyce 

Egzamin K_W03 

W02 

zna budowę i podstawy funkcjonowania systemów 
informatycznych w energetyce opartych o 
nowoczesne systemy baz danych, systemy 
operacyjne oraz sieci lokalne i rozległe 

Egzamin K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi uruchamiać i posługiwać się systemem 
informatycznym przeznaczonym do zarządzania 
zasobami energetycznymi  

Ocena z 
laboratorium 

K_U15 

U02 

potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia 
informatyczne jak arkusze kalkulacyjne i systemy 
baz danych do uruchomienia prostych rozwiązań 
systemów wspomagających zarządzanie zasobami 
w energetyce 

Ocena z 
laboratorium 

K_U15 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość roli systemów informatycznych w 
energetyce 

Ocena z kolokwium  K_K04 

Treści programowe 

WYKŁADY 



W1. Wprowadzenie. Zadania i klasyfikacje systemów informatycznych w energetyce. 

W2. Technologie informacyjne w systemach energetyki. Bazy danych, sieci komputerowe, interfejsy 
komunikacyjne. 

W3. Systemy zarządzania zużyciem energii i rozliczania odbiorców. 

W4. Systemy ewidencji zasobów energetycznych. 

W5. GIS w systemach energetycznych. 

W6. Systemy wspomagania służb dyspozytorskich, eksploatacyjnych, nadzoru. 

W7. Zdalny nadzór systemów dostarczających energię. Normy. 

W8. Przykłady oprogramowania użytkowego i narzędziowego w energetyce.  

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Sprzęt komputerowy. Oprogramowanie systemowe. 

L2. Uruchamianie i konfiguracja użytkowych systemów informatycznych. 

L3. Praca z systemami przetwarzania danych o klientach. 

L4. Praca z systemami ewidencji zasobów energetycznych.  

L5. Praca z systemami rozliczeń zużycia energii. 

L6. Praca z systemami dyspozytorskimi. 

L7. Oprogramowanie biurowe w zadaniach przetwarzania informacji w systemach energetycznych. 

L8. Wykorzystanie systemów baz danych.  

L9. Wykorzystanie technologii internetowych. 

L10. Projekt i uruchomienie prostego systemu zarządzania zasobami w systemie energetycznym. 

L11. Projekt i uruchomienie prostego systemu ewidencji kosztów energii i rozliczeń z klientami. 

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  egzaminu oraz z zajęć laboratoryjnych.    

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu + 0,5 ocena zaliczenia z zajęć laboratoryjnych. 

Literatura podstawowa  

1. Billewicz K.: Smart metering. Inteligentny system pomiarowy. PWN 2012 
2. Hernandez M.J.: Projektowanie baz danych dla każdego. Helion 2014. 
3. Rockoff L.: Język SQL. Przyjazny podręcznik, HELION 2014.  

Literatura uzupełniająca 

1. Arkusz kalkulacyjny Excel w praktyce, M. Mysior, PWN 2014 
2. www.apator.com 
3. www.elkomtech.pl  
 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu Bazy danych w energetyce  
Kod 

 przedmiotu EPS78IE 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 15 - 4 

Studia stacjonarne godzin ogółem 9 - 18 9 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami uruchamiania systemów bazodanowych;  

 Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem technologii internetowych używanych do udostępniania informacji 
w sieci w postaci stron WWW; 

 Zapoznanie studentów z podstawami elementy infrastruktury informatycznej wymaganej do uruchomienia 
bazy danych   

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie technik informacyjnych, podstaw systemów informatycznych i sieci 
teleinformatycznych.  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna podstawy budowy bazy danych i zasady ich 
publikowania 

Ocena z kolokwium K_W02 

W02 
ma elementarną wiedzę w zakresie technologii 
internetowych  

Ocena z kolokwium K_W02 

Umiejętności 

U01 
potrafi zaprojektować  bazę danych i 
wykorzystywać w nowoczesnych systemach 
energetycznych 

Ocena z 
laboratorium  

K_U15, K_U16 

U02 
potrafi zbudować bazę danych funkcjonującą w 
sieci Internet i Intranet 

Ocena z projektu K_U15, K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość przydatności baz danych i 
technologii internetowych we współczesnej 
energetyce 

Ocena z kolokwium i 
aktywność podczas 

zajęć  
K_K02, K_K04 

Treści programowe 

WYKŁADY 
W1. Bazy danych - struktura budowy 

W2. Środowiska wykorzystywane do budowy bazy danych 

W3. Hardware bazy danych 

W4. Agregacja i segmentacja danych 

W5. Bazy danych w energetyce 



W6. Redundancja danych w nowoczesnych systemach energetycznych 

W7. Bazy danych w technologiach internetowych.  

W8. Technologie i usługi w sieci Internet. Strony WWW i język HTML. Style CSS. Serwer WWW. 
Przeglądarki stron WWW. 

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Środowiska programowe bazy danych 

L2. Budowa układu agregacji danych 

L3. Segmentacja i strukturyzacja danych 

L4. Budowa bazy danych sieci energetycznej 

PROJEKT 

W trakcie semestru studenci wykonują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych  zadania projektowe, 
w ramach których projektują i uruchamiają bazę danych dla mikrosieci energetycznej. 

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 

 Metoda projektu 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  kolokwium oraz ocena z zajęć laboratoryjnych 

Ocena końcowa = 0,3 oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 0,4 oceny zaliczenia z formy zajęć 
laboratorium + 0.3 oceny zaliczenia z formy zajęć projekt.  

Literatura podstawowa  

1. Howil W.: ABC języka HTML i XHTML. Wydanie II, Helion 2012. 
2. Howil W.: CMS. Praktyczne projekty. Helion 2007 
3. Tomaszewska A.: Tworzenie stron WWW. Wydanie II, Helion 2011. 

Literatura uzupełniająca 

1. Pikoń K.: ABC Internetu. Wydanie VII, Helion 2011. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu 
Bezpieczeństwo inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych 
Kod 

 przedmiotu EPS79IE 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 15 - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 9 - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż.  Emil Michta 

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami i polityką bezpieczeństwa w inteligentnych sieciach 
energetycznych 

 Zapoznanie studentów z metodami i technikami zabezpieczeń podnoszących bezpieczeństwo inteligentnych 
sieci energetyczną  

 Zapoznanie studentów z podstawami konfigurowania i projektowania elementów systemu bezpieczeństwa  

 Ukształtowanie wśród studentów świadomości ważności zagadnień bezpieczeństwa w inteligentnej sieci 
energetycznej. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw technologii informacyjnej i techniki cyfrowej;  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma elementarną wiedzę w zakresie zagrożeń i 
rozwiązań polityki bezpieczeństwa w inteligentnych 
sieciach energetycznych 

Ocena z kolokwium K_W02 

W02 
zna podstawy funkcjonowania zapór ogniowych i 
bezpiecznych kanałów komunikacyjnych SSL i 
VPN. 

Ocena z kolokwium K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi  scharakteryzować technologie 
bezpieczeństwa stosowane w inteligentnych 
sieciach energetycznych. 

Ocena z kolokwium K_U14 

U02 
potrafi  zbudować i skonfigurować proste 
zabezpieczenia stosowane w inteligentnych 
sieciach energetycznych 

Ocena z 
laboratorium 

K_U15 

U03 
potrafi zaprojektować bezpieczny system AMI i 
kanały komunikacyjne VPN. 
 

Ocena z projektu K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość, że zapewnienie bezpieczeństwa 
inteligentnych sieci energetycznych ma kluczowe 
znaczenia dla prawidłowego ich funkcjonowania. 

Ocena z kolokwium i 
aktywność podczas 

zajęć  
K_K02, K_K04 



Treści programowe 

WYKŁADY 
W1. Wprowadzenie. Definicja bezpieczeństwa inteligentnych sieci elektroenergetycznych. 

W2. Źródła zagrożeń. Polityka bezpieczeństwa.  

W3. Poufność, uwierzytelnianie i integralność danych. 

W4. Ochrona sieci i zasobów - zapory ogniowe.  

W5. Bezpieczeństwo komunikacji - SSL.  

W6. Bezpieczeństwo komunikacji - VPN. 

W7. Podstawy projektowania bezpiecznych inteligentnych sieci energetycznych.  

W8. Przykłady rozwiązań bezpiecznych inteligentnych sieci energetycznych.  

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Polityka bezpieczeństwa i zabezpieczanie hostów. 

L2. Bezpieczeństwo w systemach Smart Metering. 

L3. Konfigurowanie zapór ogniowych. 

L4. Konfigurowanie stref DMZ. 

L5. Zestawianie i konfigurowanie połączeń SSL. 

L6. Zestawianie i konfigurowanie kanałów VPN.  

 
PROJEKT 
W trakcie semestru studenci wykonują zadanie projektowe w zespole dwuosobowym. W ramach zadania projektowego 
należy  

P1. Zaprojektować rozwiązanie polityki bezpieczeństwa dla systemu OSD, 

P2. Zaprojektować bezpieczne kanały komunikacyjne VPN między siedzibą główną firmy a oddziałami, 

P3. Zaprojektować bezpieczny system AMI, 

P4. Oszacować koszty związane z realizacją zaproponowanych rozwiązań.  

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne, 

 Metoda projektu. 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  kolokwium z wykładu, z zajęć laboratoryjnych oraz z zajęć projektowych. 

Ocena końcowa = 0,3 oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 0,3 oceny zaliczenia z formy zajęć 
laboratorium + 0.4 oceny z formy zaliczenia projekt.  

Literatura podstawowa  

 
1. Comer D.: Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V, Helion, Gliwice 2012. 
2. Kurose J., Rose W.: Sieci komputerowe. Wydanie V, Helion, Gliwice 2010. 

Literatura uzupełniająca 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów energetyka 
Poziom kształcenia studia I stopnia 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
 

Nazwa przedmiotu Praca przejściowa 
Kod 

 przedmiotu EPP 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - 60 - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - 36 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Marian Miłek 

Cel przedmiotu 

Wykonanie projektu z wybranego zakresu problematyki energetycznej. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowe wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z działalnością inżynierską 
w energetyce. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma szczegółową  wiedzę w zakresie realizowanego 
tematu 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_W04 

Umiejętności 

U01 

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w powiązaniu 
z energetyką - istniejące rozwiązania techniczne, w 
szczególności urządzenia, obiekty, systemy, 
procesy, usługi 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_U13 

U02 

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować 
specyfikację prostych zadań inżynierskich o 
charakterze praktycznym charakterystycznych dla 
energetyki  

Ocena pracy 
przejściowej 

K_U14 

U03 

potrafi ocenić  przydatność rutynowych metod i 
narzędzi służących do rozwiązania prostego 
zadania inżynierskiego charakterystycznego dla 
energetyki oraz wybrać i zastosować właściwą 
metodę i narzędzia 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_U15 

U04 

potrafi (używając właściwych metod, technik i 
narzędzi) - uwzględniając założenia (wytyczne) - 
zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, 
obiekt, system lub proces, typowe dla energetyki   

Ocena pracy 
przejściowej 

K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_K01 

K02 

ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i 
skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu 
na środowisko  i związanej z tym odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_K02 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
Kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

K03 
ma świadomość konieczności działania w sposób 
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_K04 

K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_K05 

K05 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Ocena pracy 

przejściowej 
K_K06 

K06 

rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu 
np.  poprzez środki masowego przekazu, informacji 
i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych 
aspektów działalności inżynierskiej i potrafi 
przekazać takie informacje w sposób powszechnie 
zrozumiały 

Ocena pracy 
przejściowej 

K_K07 

Treści programowe 

P1. Sformułowanie indywidualnych tematów prac przejściowych o charakterze przeglądowym, 
teoretycznym, empirycznym, teoretyczno – empirycznym, projektowym, technologicznym bądź innym. 

P2. Zgłębienie obszaru tematycznego pracy. Sformułowanie założeń pracy. Postawienie celu pracy. 
Zbieranie materiałów, wykonywanie badań, spostrzeżeń, i obserwacji. 

P3. Stosowanie właściwych metod, technik, narzędzi (w tym komputerowych). 

P4. Formułowanie i rozwiązywanie zadań inżynierskich metodami analitycznymi, symulacyjnymi oraz 
eksperymentalnymi. 

P5. Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, w tym pomiary i symulacje komputerowe. 

P6. Interpretacja uzyskanych wyników i wyciąganie wniosków. 

P7. Aspekty systemowe i pozatechniczne przy formułowaniu wniosków. 

P8. Kompozycja pracy i jej rozdziałów wprowadzenie, rozwinięcie tematu i zakończenie. 

P9. Zasady redagowania prac przejściowych. Poprawne tytułowanie i numeracja rozdziałów, 
podrozdziałów, rysunków i tabel.  Zasady zestawienia spisu literatury, spisu rysunków, tabel oraz 
cytowania poszczególnych pozycji w tekście.  

Metody / techniki dydaktyczne 

 Projektowa 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie zrealizowanej gotowej pracy przejściowej.  

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. http://www.pwsz.sulechow.pl, Instytut Politechniczny, Prace dyplomowe, 

2. E. Opoka Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Politechnika 
Śląska,  Gliwice 2001, 

3. Literatura podstawowa i specjalistyczna dotycząca problematyki pracy przejściowej 

http://www.pwsz.sulechow.pl/


PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 
Kod 

 przedmiotu ESD 

Rok III / IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI / VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - -  30 / 60 3 / 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - -  18 / 36 3 / 4 

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Marian Miłek 

Cel przedmiotu 

Poznanie zasad redakcji pracy dyplomowej, kompozycji pracy i jej rozdziałów oraz  zasad obrony pracy 
dyplomowej. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowe wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z działalnością inżynierską 
w energetyce. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma szczegółową  wiedzę w zakresie realizowanego 
tematu 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_W04 

Umiejętności 

U01 

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w powiązaniu 
z energetyką - istniejące rozwiązania techniczne, w 
szczególności urządzenia, obiekty, systemy, 
procesy, usługi 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_U13 

U02 

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować 
specyfikację prostych zadań inżynierskich o 
charakterze praktycznym charakterystycznych dla 
energetyki  

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_U14 

U03 

potrafi ocenić  przydatność rutynowych metod i 
narzędzi służących do rozwiązania prostego 
zadania inżynierskiego charakterystycznego dla 
energetyki oraz wybrać i zastosować właściwą 
metodę i narzędzia 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_U15 

U04 

potrafi (używając właściwych metod, technik i 
narzędzi) - uwzględniając założenia (wytyczne) - 
zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, 
obiekt, system lub proces, typowe dla energetyki   

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_K01 

K02 

ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i 
skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu 
na środowisko  i związanej z tym odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_K02 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

K03 
ma świadomość konieczności działania w sposób 
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_K04 

K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_K05 

K05 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Ocena seminarium 

dyplomowego 
K_K06 

K06 

rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu 
np.  poprzez środki masowego przekazu, informacji 
i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych 
aspektów działalności inżynierskiej i potrafi 
przekazać takie informacje w sposób powszechnie 
zrozumiały 

Ocena seminarium 
dyplomowego 

K_K07 

Treści programowe 

1. Regulamin uczelni dotyczący prac dyplomowych. Przepisy dotyczące plagiatu. Ogólne zasady 
pisania prac dyplomowych inżynierskich oraz szczegółowe ich schematy w zależności od typu 
pracy (konstrukcyjna, technologiczna, badawczo - pomiarowa….).  Kompozycja pracy i jej 
rozdziałów wprowadzenie, rozwinięcie tematu i zakończenie. 

2. Opanowanie warsztatu redagowania prac. Poprawne tytułowanie i numeracja rozdziałów, 
podrozdziałów, rysunków i tabel.  Zasady zestawienia spisu literatury, spisu rysunków, tabel oraz 
cytowania poszczególnych pozycji w tekście.  

3. Precyzyjna identyfikacja obszaru tematycznego pracy. Formułowanie kluczowego problemu pracy. 
Postawienie celu pracy. Zbieranie materiałów, wykonywanie badań, spostrzeżeń i obserwacji. 
Stosowanie właściwych metod, technik, narzędzi (w tym programów komputerowych). 

4. Kryteria recenzji pracy ocena wartości merytorycznej pracy, ocena poprawności rozumowania 
dyplomanta i poziomu jego wiedzy, ocena przejrzystości struktury układu, ocena prostoty 
wyrażania myśli, ocena sposobu wysławiania się.  

5. Zasady obrony prac dyplomowych. Konstruowanie scenariusza autoreferatu wyjaśnienie genezy 
tematu, przypomnienie tytułu pracy, sprecyzowanie celu, charakterystyka obiektu i zastosowanych 
technik analizy i syntezy, podanie wniosków wypływających z pracy. Przebieg egzaminu 
dyplomowego. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Seminaryjna 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie seminarium w VI semestrze na podstawie opracowanej części pracy, przedstawionej w postaci 
druku oraz prezentacji.  

Zaliczenie seminarium w VII semestrze na podstawie zrealizowanej pracy dyplomowej.  

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. http://www.pwsz.sulechow.pl, Instytut Politechniczny, Prace dyplomowe, 

2. E. Opoka Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Politechnika 
Śląska,  Gliwice 2001, 

3. Literatura podstawowa i specjalistyczna dotycząca problematyki pracy dyplomowej. 

http://www.pwsz.sulechow.pl/


PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa modułu Praktyka 
Kod 

modułu EPR 

Rok IV Wymiar 3 miesiące Punkty 
ECTS Semestr VII Termin wrzesień, październik, listopad na VII semestrze 

Studia stacjonarne 8 

Studia niestacjonarne 8 

Opiekun praktyki doc. dr  inż. Emil Michta 

Cel praktyki 

 Rozwijanie oraz konfrontacja nabytej w trakcie studiów wiedzy z rzeczywistością 
zawodową.  

 Bezpośrednie pozyskiwanie doświadczeń i praktycznej wiedzy.  

 Rozwijanie aktywności i przedsiębiorczości studentów. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Rozumienie zagadnień z zakresu podstaw elektrotechniki i energoelektroniki oraz 
znajomość metod określania podstawowych parametrów funkcjonalnych urządzeń i 
systemów elektrycznych i energoelektronicznych.  

Umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu elektrotechniki i 
energoelektroniki oraz umiejętność doboru podstawowych elementów układów 
elektrycznych i energoelektronicznych. 

Umiejętność doboru metod i narzędzi pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości 
elektrycznych i nieelektrycznych. 

Znajomość zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń energetycznych. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę na temat:  struktury organizacyjnej 
zakładu pracy, regulaminu pracy, przepisów 
BHP i ochronie tajemnicy państwowej i 
służbowej,  procedur, zasad eksploatacji 
instalacji energetycznych 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_W05, K_W21 

Umiejętności 

U01 
potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności 
zdobyte na studiach w środowisku zawodowym 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_U01, K_U02 

U02 
ma doświadczenie związane z utrzymaniem 
urządzeń, obiektów i systemów technicznych 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_U017 



typowych dla energetyki 

U03 

ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem 
praktycznych zadań inżynierskich, zdobyte w 
środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynierską 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_U018 

U01 
ma umiejętność korzystania i doświadczenie 
w korzystaniu z norm i standardów związanych 
z energetyką 

Ocena raportu 
z  przebiegu 

praktyki 
K_U019 

Kompetencje społeczne 

K01 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

Ocena aktywności 
studenta na 

praktyce 
K_K03  

K02 
ma świadomość konieczności działania w 
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad 
etyki zawodowej 

Ocena aktywności 
studenta na 

praktyce, dyskusja 
K_K04 

K03 
potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy 

Ocena aktywności 
studenta na 

praktyce, dyskusja 
K_K06 

Program praktyki 

Praktyka powinna umożliwiać studentowi zapoznanie się z: 

 strukturą organizacyjną zakładu pracy,  

 zakładowym regulaminem pracy,  

 przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy,  

 przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

 normami i standardami związanymi z energetyką. 
 
W szczególności w ramach  praktyki student powinien zapoznać się z: 
 

 instalacjami energetycznymi w danym zakładzie pracy np. instalacjami elektrycznymi nN i SN, 
odnawialnymi źródłami energii, wymiennikami ciepła, kotłami, sprężarkami, pompami, turbinami, 
wentylatorami itp.,  

 schematami urządzeń energetycznych,  

 metodami pomiaru i przyrządami pomiarowymi do pomiaru wielkości elektrycznych i 
nieelektrycznych,  

 sieciami przesyłowymi mediów energetycznych np. stacjami elektroenergetycznymi,  instalacjami 
ciepłowniczymi, instalacjami gazowymi, instalacjami chłodniczymi,  

 aparaturą kontrolno-pomiarową, układami automatyki i urządzeniami zabezpieczającymi, 

 podstawowymi czynnościami elektromonterskimi wykonywanymi na danych stanowiskach pracy. 
 

Zaleca się: 

  uczestnictwo studentów w pracach remontowych urządzeń energetycznych zainstalowanych 
w  zakładzie pracy oraz zapoznanie z zasadami ich eksploatacji, 

 włączenie studentów, po wcześniejszym udzieleniu fachowego instruktażu, do czynnego 
uczestnictwa w rozwiązywaniu projektów, prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez 
zakład pracy w czasie trwania praktyki,  

 zapoznanie się studentów z możliwością realizacji prac dyplomowych  związanych z działalnością 
zakładu pracy. 



 

Zaliczenie praktyki 

 Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonej przez studenta Karty praktyki zawodowej. 
Wzór Karty praktyki zawodowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu studenckich praktyk 
zawodowych. 

 Student w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisu przebiegu praktyki i zakresu wykonywanych 
podczas jej trwania obowiązków. 

 Student ma obowiązek na bieżąco wypełniać Kartę praktyki a wpis powinien być potwierdzony na 
koniec każdego tygodnia przez organizatora praktyki. 

 Organizator praktyki w Karcie praktyki zawodowej dokonuje opisowej oceny pracy studenta. 

 Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk sprawujący nadzór dydaktyczno-
wychowawczy nad studentem odbywającym praktykę. Zaliczenie dokonywane jest w formie wpisu 
w indeksie i na karcie zaliczeniowej – „zal.” 

 Student powinien złożyć w Dziekanacie (stanowisko ds. praktyk) prawidłowo wypełnioną Kartę 
praktyki zawodowej w terminie dwóch tygodni od zakończenia praktyki.  

 Zaliczenie praktyki jest jednym z warunków zaliczenia VII semestru studiów. 
 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Politechniczny 

Kierunek studiów: energetyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa 
Kod 

 przedmiotu: EPD 

Rok III,IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI, VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - -  - 15 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - -  - 15 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Marian Miłek 

Cel przedmiotu: 

Wykazanie umiejętności wykorzystania przez dyplomanta zdobytej w trakcie studiów wiedzy w wykonywaniu 
samodzielnej pracy inżynierskiej oraz w rozwiązywaniu stawianych przed nim problemów. Kształcenie 
samodzielności podejmowania decyzji i racjonalnej obrony swego zdania. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

Podstawowe wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z działalnością inżynierską 
w energetyce. 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma szczegółową  wiedzę związaną z 
wybranymi zagadnieniami w zakresie 
realizowanego tematu 

Egzamin 
dyplomowy 

K_W04 

Umiejętności 

U01 

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w 
powiązaniu z energetyką - istniejące 
rozwiązania techniczne, w szczególności 
urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi 

Ocena pracy 
dyplomowej 

K_U13 

U02 

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować 
specyfikację prostych zadań inżynierskich o 
charakterze praktycznym charakterystycznych 
dla energetyki  

Ocena pracy 
dyplomowej 

K_U14 

U03 

potrafi ocenić  przydatność rutynowych metod i 
narzędzi służących do rozwiązania prostego 
zadania inżynierskiego charakterystycznego 
dla energetyki oraz wybrać i zastosować 
właściwą metodę i narzędzia 

Ocena pracy 
dyplomowej 

K_U15 

U04 

potrafi (używając właściwych metod, technik i 
narzędzi) - uwzględniając założenia (wytyczne) 
- zaprojektować oraz zrealizować proste 
urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe 
dla energetyki   

Ocena pracy 
dyplomowej 

K_U16 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę dokształcania się, 
podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych 

Obrona pracy 
dyplomowej 

K_K01 

K02 

ma świadomość wagi pozatechnicznych 
aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w 
tym jej wpływu na środowisko  i związanej z 
tym odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje 

Obrona pracy 
dyplomowej 

K_K02 

K03 
ma świadomość konieczności działania w 
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad 
etyki zawodowej 

Obrona pracy 
dyplomowej 

K_K04 

K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

Obrona pracy 
dyplomowej 

K_K05 

K05 
potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy 

Obrona pracy 
dyplomowej 

K_K06 

K06 

rozumie potrzebę przekazywania 
społeczeństwu np.  poprzez środki masowego 
przekazu, informacji i opinii dotyczących 
osiągnięć techniki i innych aspektów 
działalności inżynierskiej i potrafi przekazać 
takie informacje w sposób powszechnie 
zrozumiały 

Obrona pracy 
dyplomowej 

K_K07 

 
 

Treści programowe: 
˗ zagadnienia bezpośrednio związane z tematyką realizowanej pracy dyplomowej 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
˗ metoda projektu 

 
Sposób zaliczenia: 
Egzamin dyplomowy 
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