
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Kod 

 przedmiotu EPO1 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I,II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 60  -  - 0 

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Grzegorz Fiedorowicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne mgr Grzegorz Fiedorowicz, mgr Wojciech Stasik 

Cel przedmiotu 

Zajęcia ruchowe, prowadzone w grupach męskich i żeńskich (z wyłączeniem pływania i jeździectwa) z wykorzystaniem sprzętu do 
ćwiczeń fizycznych, gier sportowych, urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness. Studenci mogą wybierać preferowane rodzaje aktywności 
ruchowych grupy rozwoju ogólnego, gry sportowe, pływanie i jeździectwo. Fakultet wychowania fizycznego – zajęcia ruchowe o 
charakterze treningu sportowego prowadzone w grupach specjalizacji sportowej lub rekreacyjnej. Celem przedmiotu jest wszechstronny 
i harmonijny rozwój fizyczny, poprawa ogólnej sprawności ruchowej i zdrowotności, poprawa motoryczności. Rozbudzenie 
zainteresowań różnymi rodzajami aktywności ruchowej. Wykształcenie umiejętności ruchowych zapewniających aktywne uczestnictwo 
w kulturze fizycznej, doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowo-rekreacyjnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, utrwalenie 
nawyków aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. Doskonalenie w wybranej dziedzinie sportowej dziedzinie sportowej lub 
rekreacyjnej, wyłonienie reprezentantów uczelni na zawody sportowe rangi Akademickich Mistrzostw Województwa Lubuskiego, 
Akademickich Mistrzostw Polski. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Brak przeciwwskazań lekarskich. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
definiuje pojęcia kultura fizyczna, rekreacja, gry 
sportowe, rozgrzewka, fitness, streching 

testy 
sprawdzające 

 

W02 
definiuje i opisuje zasady, przepisy wybranych gier 
sportowych 

testy 
sprawdzające 

 

W03 
wyjaśnia znaczenia ćwiczeń wprowadzających testy 

sprawdzające 
 

W04 
rozpoznaje formy gier sportowych uproszczona, 
fragmenty gry, gra szkolna, gra właściwa 

testy 
sprawdzające 

 

Umiejętności 

U01 
stosuje techniki właściwe dla różnych rodzajów 
aktywności ruchowych 

testy 
sprawdzające 

 

U02 
wykorzystuje dostępny sprzęt sportowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

testy 
sprawdzające 

 

U03 organizuje zajęcia ruchowe własne   

Kompetencje społeczne 

K01 podejmuje aktywność ruchową na rzecz autorozwoju  K_K01 

K02 inicjuje, przeprowadza zajęcia rekreacji ruchowej  K_K01 

K03 
sędziuje zawody rangi towarzyskiej – zawody 
uczelniane, osiedlowe 

 K_K01, K_K03 

K04 wzrost poziomu sportowego uczestników  K_K01 

K05 
wyłonienie liderów w poszczególnych dyscyplinach 
sportowo-rekreacyjnych – mistrzostwa uczelni 

 K_K01, K_K03 

K06 
wytypowanie reprezentantów uczelni na rozgrywki 
regionalne i ogólnopolskie 

 K_K01 



Treści programowe 

 Elementy gimnastyki ćwiczenia zwinności i gibkości.  

 Rozciąganie, streching, ćwiczenia wolne i z przyrządami, układy gimnastyczne – doskonalenie; 

 Gry sportowe badminton, tenis, tenis sportowy – nauka i doskonalenie techniki indywidualnej tj. Odbicia forhendowe i 
backhandowe, podanie serwisowe.  

 Gra szkolna, gra właściwa; prowadzenie zawodów systemy rozgrywek, sędziowanie, turnieje indywidualne i drużynowe – nauka 
i doskonalenie; 

 Zespołowe gry sportowe futsal, piłka siatkowa, siatkówka plażowa. 

 Koszykówka, streetbasket, unihokej – doskonalenie techniki indywidualnej.  

 Podania i chwyty, odbicia w parach, zrzuty z biegu, w wyskoku, z miejsca, wolne, karne, stałe fragmenty gry, zasady i przepisy 
gier, fragmenty gry, gra właściwa.  

 Sędziowanie – mechanika sędziowania, protokół zawodów sportowych – doskonalenie; 

 Gry rekreacyjne minigolf, boule, ringo.  

 Palant, kwadrant – zasady  i przepisy gry, rozgrywki indywidualne i zespołowe – nauka i doskonalenie; 

 Fitness kroki podstawowe, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, układy ćwiczeń – doskonalenie; 

 Pływanie elementy techniki i stylów pływackich.  

 Skok startowy, nawroty, sztafety, zasady bezpieczeństwa, podstawy ratownictwa wodnego – doskonalenie; 

 Jeździectwo podstawy kiełznania, przyswojenie pomocy jeździeckich, podstawowe elementy ujeżdżania – doskonalenie; 

 Turystyka rowerowa zasady bezpieczeństwa, technika jazdy, obsługa techniczna roweru, planowanie trasy. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Metody podające omówienie i pokaz 

 Metody poszukujące ćwiczenia ruchowe, gry szkolne, sędziowanie meczów, protokołowanie 

 Metoda treningu sportowego technika indywidualna, taktyka, wytrzymałość ogólna i specjalna 

 Metoda startowa udział w zawodach i turniejach sportowych 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

Studenci oceniani są w systemie ciągłym. Podstawowym kryterium oceny jest obecność i aktywność na zajęciach, znajomość przepisów 
wybranych gier sportowych, udział w rozgrywkach uczelnianych. Studenci mający lekarskie przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych 
uczestniczą w zajęciach pełniąc role sędziego, protokolanta, sekretarz rozgrywek, pomocnika prowadzącego. Testy umiejętności 
sportowych, udział w zawodach i turniejach uczelnianych oraz udział w rozgrywkach środowiskowych. 

Sposób zaliczenia 

Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach, 

 aktywność na zajęciach 

 sędziowanie i protokołowania meczów i zawodów rozgrywek uczelnianych 

 w przypadku fakultetu wychowania fizycznego – bez zaliczenia, zajęcia dodatkowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Karpiński R. Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. AWF Katowice, 2003. 

2. Królak A. Tenis dla dziecin nauczycieli i rodziców. WSiP, Warszawa, 1999. 

3. Grządziel G., Kowalski L. Siatkówka plażowa w szkole. COS, Warszawa, 2000. 

4. Pruchniewicz W. Akademia jeździectwa. PZJ Warszawa, 2002. 

5. Kulczycki R. Tenis stołowy bez tajemnic. Gorzów Wlkp., 2002. 

6. Uzarowicz J, Zdebska H. Piłka siatkowa- program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa, 1998. 

7. Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSip Warszawa, 1995. 

8. Vella M. Anatomia w treningu siłowym i fitness. Muza S.A. Warszawa, 2007. 

9. Związkowe przepisy sportowe PZPS, PZKosz, PZPN, PZTS.  

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.   



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

Kierunek studiów: energetyka 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna 
Kod 

 przedmiotu EPO2 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne doc.  dr inż. Julian Jakubowski, dr inż. Maria Stańkowska 

Cel przedmiotu 

Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w praktyce inżynierskiej, 
w tym 

 formatowania złożonych dokumentów tekstowych,  

 wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do obliczeń inżynierskich i prezentacji wyników, 

 umiejętnego posługiwania się zasobami Internetu, 

 budowy i możliwości wykorzystania baz danych, 

 tworzenia i wykorzystania prezentacji multimedialnych, 

 podstaw grafiki komputerowej. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza i umiejętności  z zakresu działania komputera i jego obsługi, systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego na 
poziomie ECDL Core. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

 
W01 

Zna podstawową terminologię właściwą dla technologii 
informacyjnej. Rozumie struktury danych i sposób ich 
zapisu w komputerze. 

Kolokwium 

K_W02 

 
W02 

Klasyfikuje narzędzia informatyczne według kryterium 
funkcjonalności. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzie 
informatyczne w zależności od rozwiązywanego 
problemu. 

Kolokwium 

 
W03 

Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technologii 
informatycznych  do przetwarzania tekstów i zbiorów 
danych inżynierskich.  

Kolokwium 

Umiejętności 

 
U01 

Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać 
programy komputerowe w zakresie przetwarzania 
tekstów i analizy danych. 

Kolokwium K_U07 

 
U02 

Potrafi opracować kompletną procedurę dotyczącą 
realizacji zadania inżynierskiego i przygotować  opis, 
obliczenia i prezentację odnośnie realizacji zadania. 

Kolokwium K_U04, K_U07 

Kompetencje społeczne 

K01 
Rozumie znaczenie wymiany informacji w grupie przy 
wykorzystaniu technologii informatycznych. 

ocena prezentacji  
K_K03,  
K_K07 

K02 

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informację w 
zasobach internetowych. Zna, rozumie i stosuje zapisy 
ustawy o ochronie własności intelektualnej 
w odniesieniu do zasobów Internetu. 



Treści programowe 

 Pojęcia podstawowe informacja, informatyka, technologia informacyjna. Podstawowe systemy informatyczne (SPIS, SINT, 
itp.). Budowa i system operacyjny komputera. Pliki i katalogi. Przetwarzanie informacji. System binarny i zapis informacji w 
komputerze. 

 Formatowanie dokumentu. Ustawienia strony, nagłówki i stopki. Formatowanie akapitu i czcionki. Tabulatory. Wypunktowanie i 
numerowanie. Sekcje dokumentu. Tekst w kolumnach. Wzajemne oddziaływanie ustawień akapitu i sekcji. 

 Tabele. Formuły liczące. Formatowanie dokumentu z użyciem styli. Automatyczne tworzenie spisu treści, spisów rysunków i 
tabel. Tworzenie przypisów. Kreator i szablon dokumentu.  

 Wprowadzanie i edycja wzorów matematycznych (Microsoft Equation) 

 Grafika i formatowanie rysunków. Ramki. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Korzystanie z tezaurusa. Wyszukiwanie i zamiana 
tekstu. Budowa makrodefinicji.  

 Korespondencja seryjna. Formuły warunkowe tekstu i wyboru rekordów.  

 Kolokwium I. 

 Budowa arkusza kalkulacyjnego. Adresowanie komórek. Tworzenie i edycja formuł.  

 Serie danych. Formatowanie komórek i liczb. Rozbudowę arkusza. Praca z wieloma arkuszami.   

 Funkcje analizy danych. Konsolidacja i filtrowanie danych. Automatyczne obliczanie. Sumy pośrednie. Graficzna prezentacja 
danych. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Funkcje logiczne. Funkcje tekstowe. 

 Tworzenie tabel z jedną i dwoma zmiennymi. Wstawianie formuł do istniejących tabel.  

 Wyznaczanie parametrów regresji liniowej (linia trendu oraz REGLINP). Zastosowanie regresji do wyznaczania charakterystyk 
czujników. Funkcje statystyczne. 

 Obliczenia na macierzach. Rozwiązywanie równań liniowych.  

 Kolokwium II. 

 Program MS Power Point. Weryfikacja i ocena przygotowanych prezentacji. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne, praca przy komputerach 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie semestru 

Literatura podstawowa 

1. Knefel A., Jakubowski J., Skrzypczak A., Stańkowska M. Zastosowanie informatyki, część I i II, Sulechów 2002. 

2. Sergiusz Flanczewski Word w biurze i nie tylko. HELION, Gliwice 2004. 

3. Maria Langer [red. Witold Zioło, na podst. tł. Grzegorza Kowalczyka] Po prostu Excel 2007 PL.  HELION, Gliwice 2004. 

Literatura uzupełniająca 

1. Maciej Gonet Excel w obliczeniach naukowych i technicznych. Helion, Gliwice 2009. 

2. Steve Schwarz Po prostu Access 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 

3. Rick Altman, Rebecca Altman Po prostu PowerPoint 2003 PL. HELION, Gliwice 2004. 

 

Uwaga 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Ergonomia i BHP 
Kod 

 przedmiotu EPO3 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Radosław Kasperek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Radosław Kasperek 

Cel przedmiotu 

Celem jest zdobycie i opanowanie podstawowej wiedzy w zakresie zastosowań ergonomii i BHP w energetyce, głównie związanej z: 

 obszarami obejmowanymi przez ergonomię i BHP,  

 rozróżnianiem zasięgu oddziaływania ergonomii i BHP, 

 znaczeniem ergonomii w zapobieganiu występowania chorób zawodowych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Umiejętności w zakresie obsługi komputera, grafiki inżynierskiej i prezentacyjnej. 

Efekty kształcenia 

 
Symbol 

 
Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia efektu 

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 Zna podstawową terminologię dotyczącą ergonomii 
oraz bhp. 

Kolokwium 
K_W02 

W02 Rozumie wpływ szkodliwego oddziaływania 
środowiska na zdrowie człowieka 

K_W02 

Umiejętności 

U01 Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać 
normy ergonomii w środowisku pracy. 

Kolokwium K_U11 

U02 Zna i potrafi dobrać odpowiednie środki osobistej 
ochrony w celu minimalizowania szkodliwego 
oddziaływania środowiska pracy. 

Ocena aktywności 
w giełdzie pomysłów K_U11 

Kompetencje społeczne 

K01 Rozumie znaczenie przestrzegania norm 
wyznaczanych przez ergonomię. 

Ocena opracowań 
wybranych tematów 
przedstawionych 
w formie prezentacji 
multimedialnej 

K_K02 

Treści programowe 

 Ergonomia – pojęcia podstawowe. 

 Prawna ochrona pracy. 

 Czynniki antropometryczne i biomechaniczne. 

 Czynniki fizjologiczne. Czynniki psychologiczne i społeczne. 

 Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy.   

 Diagnostyka i projektowanie układów antropotechnicznych. 

 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 Kolokwium. Zaliczenie. 



Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład problemowy 

 Wykład informacyjny (konwencjonalny) 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie semestru 

Literatura podstawowa 

1. "Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" - pakiet edukacyjny Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dla uczelni 
wyższych, pod redakcją D. Koradeckiej, Materiał udostępniany przez prowadzącego 

2. Horst W. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 

3. Wieczorek S. Ergonomia. TARBONUS, Tarnobrzeg 2010 

Literatura uzupełniająca 

1. Górska E. Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2007. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna  
Kod 

 przedmiotu EPO4a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne  

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z komunikacją 
interpersonalną  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii komunikacji.  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna ogólny przebieg procesu komunikowana 
interpersonalnego 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W08 

W02 
rozumie indywidualne zróżnicowanie stylów 
komunikowania się 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

K_W08 

Umiejętności 

U01 
potrafi rozwiązywać sytuacje komunikacyjne 
trudne, w tym sytuacje konfliktowe 

Kolokwium 
zaliczeniowe 

K_U02, K_U07 

U02 
posiada umiejętność asertywnego komunikowania Kolokwium 

zaliczeniowe 
K_U02, K_U07 

U03 
potrafi udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej Kolokwium 

zaliczeniowe 
K_U02, K_U07 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Praca pisemna K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

Praca pisemna K_K03 

K03 
rozumie znaczenie kompetencji komunikacyjnych 
w życiu zawodowym 

Praca pisemna K_K03 

Treści programowe 

ĆWICZENIA 

 Ogólna charakterystyka procesu komunikacji interpersonalnej model komunikacji interpersonalnej, funkcje i płaszczyzny 
komunikacji, etapy procesu komunikacji, zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. 

 Indywidualne uwarunkowania komunikacji interpersonalnej indywidualne style komunikowania i ich konsekwencje, systemy 
reprezentacji (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny) i ich znaczenie dla procesu komunikacji,   

 Typy osobowości w komunikacji, budowanie komunikatów z uwzględnieniem cech odbiorcy. 

 Komunikowanie werbalne rozmowa jako podstawowa forma komunikacji, komunikacji jedno- dwustronna, wady, zalety, 
konsekwencje, narzędzia językowe ( dopasowanie do rozmówcy/ dysharmonizacja, klaryfikacja, parafraza, doceniacze i 
bezpieczniki komunikacyjne, komunikat „Ja”), 



 Efektywne wykorzystanie, techniki budowania i podtrzymywania efektywnej komunikacji werbalnej, obiekcje rozmówców jawne i 
ukryte, sposoby eliminowania. 

 Informacja zwrotna jako narzędzie komunikacyjne, rola informacji zwrotnej w relacjach interpersonalnych pracy zespołowej, 
organizacyjnej, zasady konstruktywnego udzielania. 

 Sztuka pytania – sztuka słuchania, techniki aktywnego słuchania, pytania jako narzędzie komunikacyjne, rola, rodzaje, 
zastosowanie pytań otwartych i zamkniętych, konsekwencje. 

 Komunikacja niewerbalna, komunikacja  niewerbalna a mechanizmy psychologiczne, efektywne wykorzystanie gestów, języka 
ciała, i przestrzeni (przykłady zastosowania), odzwierciedlanie niewerbalne. 

 Bariery w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, źródło i sposoby eliminowania.  

 Asertywność jako strategia komunikacji czym jest asertywność, postawa asertywna, granice zachowań asertywnych, wyrażanie 
uczuć pozytywnych, własnych opinii i przekonań, odmawianie i formułowanie próśb, reagowanie na zastrzeżenia i krytykę, 
technika „poszukiwania krytyki”, zachowanie  asertywne w relacjach zawodowych.  

 Komunikacja w sytuacjach konfliktowych, skąd się biorą konflikty – geneza nieporozumień, rodzaje konfliktów. Style 
rozwiązywania konfliktów, wykorzystanie  komunikacji w konflikcie, zachowanie w sytuacji konfliktowej, emocje w sytuacji 
konfliktowej. 

  Komunikacja  interpersonalna w relacji z biznesowych podstawy prawidłowego budowania relacji, źródła nieporozumień w 
komunikacji biznesowej, sposoby eliminowania, w co gra klient? Rozpoznawanie psychologicznych gier komunikacyjnych. 

  Symulacje komunikacyjne. Praktyczne przećwiczenie poznanych elementów komunikacyjnych, szczególnie w aspekcie trudnych 
sytuacji komunikacyjnych 

 Komunikacja a autoprezentacja komunikacja kształtowaniu wizerunku, wystąpienie publiczne jako sytuacja autoprezentacyjna, 
techniki komunikacyjne podczas wystąpień publicznych 

 Kolokwium zaliczeniowe 

Metody / techniki dydaktyczne  

 Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy  

Sposób zaliczenia 

 Kolokwium zaliczeniowe 

 Praca pisemna dotycząca praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności 

Literatura 

1. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2006, 

2. Z. Nęcki, Komunikacja niewerbalna, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005, 

3. P. Thompson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, Poznań 1998, 

4. P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Komunikowanie się bez słów, w P. G. Zimbardo, F. L. Ruch Psychologia i życie, PWN, Warszawa 
1988, 

5. J. Stewart, (red.),. Mosty zamiast murów. Warszawa PWN 2000, 

6. F. S. von THUN, Sztuka rozmawiania, Wydawnictwo WAM, 2007, 

7. R. B. Adler, L. B. Rosenfeld. R. F. Proctor , Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Rebis Dom Wydawniczy 
2011. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Umiejętności przywódcze 
Kod 

 przedmiotu EPO4b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne  

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z obszarem efektywnego 
przywództwa w organizacji. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie współdziałania w zespole pracowniczym i zarządzania zasobami 
ludzkimi. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób 

sprawdzenia efektu 

kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna specyfikę przywództwa Kolokwium 

zaliczeniowe 
K_W08 

W02 
rozpoznaje własny styl kierowania Kolokwium 

zaliczeniowe 
K_W08 

W03 
rozumie potrzeby osób współdziałających w 

zespole pracowniczym 

Kolokwium 

zaliczeniowe 
K_W08 

Umiejętności 

U01 
potrafi wykorzystać w praktyce narzędzia 

motywacyjne 
Praca pisemna K_U02 

U02 
posiada umiejętność delegowania zadań 

pracownikom 

Kolokwium 

zaliczeniowe 
K_U02 

U03 
potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole 

pracowniczym 
Praca pisemna K_U02 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 

podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
Praca pisemna K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane zadania związane z pracą zawodową 
Praca pisemna K_K03 

K03 
rozumie znaczenie kompetencji przywódczych w 

życiu zawodowym 
Praca pisemna K_K03 

Treści programowe 

ĆWICZENIA 

 Przywództwo istota i znaczenie przywództwa, podstawowe pojęcia i mechanizmy, funkcje przywództwa, 

 Przywódca, menedżer, kierownik – podobieństwa, różnice, konsekwencje, 

 Style kierowania, identyfikacja własnego dominującego stylu kierowania. 



 Komunikacja w kierowaniu ludźmi komunikacja jedno i dwustronna – funkcje, znaczenie dla pracy zespołu, komunikowanie 
decyzji, argumentacja, przekonywanie, 

  Obiekcje współpracowników – techniki przełamywania, udzielanie informacji zwrotnej, dyscyplinowanie . 

 Budowanie zespołu role zespołowe – rodzaje, znaczenie dla funkcjonowania zespołów, 

 Budowanie zespołu rola lidera zespołu, etapy rozwoju zespołu, korzyści i zagrożenia pracy zespołowej, zespołowe 
rozwiązywanie problemów. 

 Motywowanie pracowników teorie motywacji, zasady motywowania pracowników, czynniki motywujące i demotywujące 
pracowników. 

 Delegowanie zadań delegowanie jako narzędzie zarządzania, bariery /osobiste i strukturalne/ w delegowaniu zadań, rola 
dostosowania zadań do kompetencji pracowników. 

 Proces decyzyjny formułowanie problemów decyzyjnych, etapy podejmowania decyzji.   

 Metody i techniki podejmowania decyzji, udział pracowników w podejmowaniu decyzji – zalety, wady, konsekwencje. 

 Konflikt- rola lidera najczęstsze przyczyny konfliktów pracowniczych, sposoby zapobiegania konfliktom, 

 Metody rozwiązywania konfliktów konflikty organizacyjne, specyfika, wyzwania. 

 Zarządzanie czasem metody i techniki planowania czasu, hierarchizacja działań w pracy lidera. 

 Kolokwium zaliczeniowe 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy  

Sposób zaliczenia 

 Kolokwium zaliczeniowe 

 Praca pisemna dotycząca praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności 

Literatura 

1. Blanchard K., „Przywództwo wyższego stopnia”, PWN, 2007, 

2. Jędrych E. (red.),”Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007, 

3. Adria J., „Anatomia biznesu. Przywództwo”, Studio Emka, 2000, 

4. Harvard Business Review, „Przywództwo”, One Press, 2005, 

5. Holpp L., ”Jak kierować zespołami”, Read Me, 2001. 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 
  

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Ekonomia 
Kod 

 przedmiotu EPO5a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Maria Stańkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Maria Stańkowska  

Cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest: 

 poznanie podstawowych pojęć, praw i modeli ekonomicznych pozwalających opisywać i analizować przebieg zjawisk i procesów 
gospodarczych; 

 nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą ekonomiczną umożliwiających efektywnie i skutecznie prowadzić działalność w 
gospodarce rynkowej; 

 nabycie kompetencji społecznych i personalnych pozwalających funkcjonować na rynku pracy. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Brak. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna cechy gospodarki rynkowej i rozumie zasady 
funkcjonowania gospodarstw domowych i firm w 
warunkach gospodarki rynkowej  

Test zaliczeniowy 
z treści 

programowych 

K_W02,  
K_W08, 

 
W02 

zna podstawowe pojęcia z makroekonomii, 
mikroekonomii oraz teorii podejmowania decyzji 
menedżerskich 

W03 
zna i rozumie prawa ekonomiczne, zjawiska 
i procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce 
w skali makro i mikro  

Umiejętności 

U01 
potrafi wyjaśnić zjawiska ekonomiczne, zasady 
gospodarki i modele rynkowe Test zaliczeniowy 

z treści 
programowych, 

zadania 
problemowe 

i obliczeniowe 

K_U12 
U02 

posiada umiejętność doboru zasad i praw ekonomii 
w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych w skali mikro 
i makro 

U03 
potrafi zastosować odpowiednie reguły, modele, 
prawa w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych 
i podejmowaniu decyzji menedżerskich  

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość niezbędności posiadania wiedzy 
ekonomicznej dla zrozumienia funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej 

Rozwiązywanie 
sytuacji 

problemowych 
przedstawianych na 
wykładzie i w czasie 

ćwiczeń 

K_K01, 
K_K03, 
K_K06 

K02 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

K03 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową. 



Treści programowe 

Wykłady 

W1. Rzadkość dóbr jako źródło egzystencji ekonomii jako nauki. Zasada racjonalnego gospodarowania. Podział ekonomii na 
makroekonomię i mikroekonomię – różnice i zależności. Agregaty ekonomiczne. Model ekonomiczny. Teoria wzrostu 
oraz teoria agregatowego popytu. Podstawowe nurty w ekonomii – współczesny liberalizm, konserwatyzm 
ekonomiczny. Rola rządu w procesie kształtowania dochodu. Ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna. 

2 godz. 

W2. Proces gospodarowania. Czynniki produkcji. Podmioty gospodarcze i ich funkcje celu. Proces produkcji. Funkcja 
produkcji. Marginalny produkt pracy, marginalny produkt kapitału. Malejąca produktywność i jej przyczyny. 
Produktywność marginalna a produktywność przeciętna. Produkcja a postęp techniczny. Wybór metody wytwarzania – 
metoda technicznie efektywna, metoda ekonomicznie efektywna. Ekonomia długiego i krótkiego okresu. Czynniki 
wzrostu produkcji - formuła Solowa. Racjonalny wybór – ekonomizacja. Krzywa granicznych możliwości produkcyjnych. 
Koszt alternatywny. Rola inwestycji we wzroście gospodarczym. Krzywe obojętności. Krzywa ograniczeń budżetowych. 
Globalna równowaga rynkowa. 

2 godz. 

W3. Ruch okrężny w gospodarce. Model gospodarki dwupodmiotowej. Warunki równowagi. Równanie zgody. Agregatowy 
popyt, agregatowa podaż, agregatowy dochód. Model gospodarki trójpodmiotowej – funkcje i rola banków. Odpływy i 
dopływy. Model gospodarki czteropodmiotowej. Funkcje i rola rządu w gospodarce. Rząd jako kreator dóbr publicznych. 
Model gospodarki otwartej. Eksport i import. Kredyt zagraniczny. Produkt narodowy (GNP).  

2 godz. 

W4. Trzy strony produktu narodowego. Strona wydatkowa. Zasada unikania podwójnego naliczania. Strona dochodowo-
kosztowa. Dochód narodowy. Podział dochodu wytworzonego. Strona podażowa. Praca nowo dodana, praca 
przeniesiona. Produkt narodowy brutto a produkt krajowy brutto.  PKB nominalny i PKB realny. PKB per capita. 

2 godz. 

W5. Cykl koniunkturalny. Fazy cyklu. Rozwój cykliczny. Zatrudnienie i bezrobocie w cyklu. Prawo Okuna. Płaca realna. 
Bezrobocie i zatrudnienie równowagi. Zmiany GNP a upadłość firm. Popyt agregatowy w trakcie cyklu. Inflacja i poziom 
cen w cyklu koniunkturalnym. Indeksy cen. Deflator a indeks cen konsumenta. Działania stabilizacyjne rządu. Model 
agregatowego popytu. Mechanizm napędowy agregatowego popytu. Wydatek autonomiczny. Funkcja konsumpcji. 
Funkcja odpływu. Funkcja agregatowego popytu. Globalna równowaga rynkowa. Inwestycje planowane i nieplanowane. 

4 godz. 

W7. Konkurencja doskonała i konkurencja niedoskonała. Struktury rynkowe konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol 
pełny. Sposoby mierzenia stopnia monopolizacji. 

2 godz. 

W8. Kolokwium zaliczeniowe z treści programowych 1 godz. 

Ćwiczenia 

C1. Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji. Etapy podejmowania decyzji. Decyzje prywatne i publiczne. 2 godz. 
C2. Zysk, utarg, koszty. Prawo popytu. Rachunek marginalny. Analiza wrażliwości. 4 godz. 
C3. Analiza popytu – czynniki określające popyt. Wrażliwość popytu na zmiany warunków ekonomicznych – pojęcie i 

rodzaje elastyczności. Analiza popytu a optymalna polityka cenowa. 
2 godz. 

C4. Prognozy. Źródła informacji. Regresja. Etapy i procedury regresji. 2 godz. 
C5. Teoria podaży. Nakłady a wielkość produkcji. Koszty w długi i krótkim okresie. Przychody ze skali produkcji. Koszty 

przeciętne a koszty krańcowe. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstw. 
2 godz. 

C6 Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Możliwości wykorzystania drzew decyzyjnych przy podejmowaniu 
decyzji menedżerskich. Wpływ niechęci do podejmowania ryzyka na decyzje menedżerskie. 

3 godz. 

Metody / techniki dydaktyczne 

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, studium przypadków, ćwiczenia rachunkowe – prowadzone pod 

kierunkiem prowadzącego zajęcia oraz realizowane samodzielnie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników.  

Sposób zaliczenia 

Test wyboru z treści programowych oraz rozwiązania zadań rachunkowych z ćwiczeń.  

Literatura podstawowa  

1. Próchnicki L., Makroekonomia. Zrozumieć gospodarkę, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
Szczecin 2000. 

2. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009. 

3. Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca 

1. Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 

2. Podstawy ekonomii, red. Milewski R., Kwiatkowski E., PWN, Warszawa 2013. 

3. Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006. 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

  

http://www.albertus.pl/index.php?i=3&a=szukaj&sz_gr_id=3&sz_wydawca=Zachodniopomorska+Szko%B3a+Biznesu&ss=wydawca


Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Finanse i rachunkowość 
Kod 

 przedmiotu EPO5b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Maria Stańkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Maria Stańkowska 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w zakresie stosowania podstawowych zasad z 
zakresu finansów i rachunkowości do prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz ich finansowania. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Brak. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Zna i rozumie istotę zasad i instrumentów 
rachunkowości finansowej,  stosowanie 
instrumentów rachunkowości finansowej w 
rozwiązywaniu problemów zarządzania, rozumie 
zasady kalkulacji kosztów i zarządzania finansami 
firmy. 

Test zaliczeniowy 
z treści 

programowych 

K_W02 
 

Umiejętności 

U01 
Potrafi stosować instrumenty rachunkowości 
finansowej w rozwiązywaniu problemów 
zarządzania. 

Zadania 
problemowe 

i obliczeniowe 
K_U10 

Kompetencje  społeczne 

K01 

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 
rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się 
współpracowników. 

Rozwiązywanie 
sytuacji 

problemowych 
przedstawianych na 
wykładzie i w czasie 

ćwiczeń 

K_K01 
K_K06 



Treści programowe 

Wykłady 

W1. Program przedmiotu. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Geneza i rodzaje 
rachunkowości. Zasady i reguły rachunkowości 

2 godz. 

W2. System finansowy państwa w gospodarce rynkowej. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. 
Powiązanie systemu finansowego przedsiębiorstwa z systemem finansowym państwa 

2 godz. 

W3. Zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Koszt kapitału własnego i długu. 
Inwestowanie, metody oceny projektów inwestycyjnych.  

2 godz. 

W4. Majątek i kapitały przedsiębiorstwa – bilans. Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe. Zasady 
funkcjonowania kont księgowych, plan kont. Przychody i koszty w rachunkowości przedsiębiorstw.  

2 godz. 

W5. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kondycji przedsiębiorstwa (czytanie bilansu, analiza 
rachunku zysków i strat). Wynik finansowy – sposób ustalania i znaczenie w ocenie kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa.  

2 godz. 

W6. Rachunek kosztów dla inżynierów. Strukturalizacja kosztów. Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów. 
Procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w różnych modelach rachunku kosztów. Standardy kosztowe.  

2 godz. 

W7. Kontrola budżetowa kosztów. Monitoring kosztowy. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-
kosztowych. Rachunek kosztów i wyników. Podejście target costing, kaizen costing, rachunek cyklu życia 
produktu, rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji. 

2 godz. 

W8. Test zaliczeniowy z treści programowych. 1 godz. 

Ćwiczenia 

C1. Metody amortyzacji 2 godz. 
C2. Przejście z memoriałowej na kasową zasadę rachunkowości 2 godz. 
C3. Księgowanie podstawowych zdarzeń gospodarczych 4 godz. 
C4. Sporządzanie  podstawowego rachunku efektywnościowego 2 godz. 
C5. Analiza koszt-produkcja-zysk 4 godz. 
C6. Ocena ćwiczeń rachunkowych 1 godz. 

Metody / techniki dydaktyczne 

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, studium przypadków, ćwiczenia rachunkowe – prowadzone pod 
kierunkiem prowadzącego zajęcia oraz realizowane samodzielnie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników. 

Sposób zaliczenia 

Test wyboru z treści programowych oraz rozwiązania zadań rachunkowych z ćwiczeń.  

Literatura podstawowa: 

1. Gmytrasiewicz M., A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2011. 

2. Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw. Podręcznik, Wyd. Finans-Sevis, Warszawa 2012. 

3. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.  

Literatura uzupełniająca 

1. Głuchowski J., Patyk J., Sojak S. (red.), Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, Wyd. Wyższej 
Szkoły Bankowej, Toruń 2007. 

2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006. 

3. Chłodnicka H. i in., Rachunkowość. Zbiór zadań, Marina, Wrocław 2012. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 
 
  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Administracja samorządowa 
Kod 

 przedmiotu EPO6a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot dr Żaklina Skrenty 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr Żaklina Skrenty 

Cel przedmiotu 

Pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu administracji samorządowej istoty samorządu terytorialnego, systemu organów stanowiących i 
wykonawczych, sposobów ich kreacji, podstawowych zadań wypełnianych przez jednostki samorządu terytorialnego, organów i środków 
nadzoru nad samorządem terytorialnym. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia prawa miejscowego. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o jednostkach samorządu 
terytorialnego i ich miejscu w ustroju państwa 

Test wiedzy K_W08 

W02 
posiada wiedzę o organach samorządu 
terytorialnego, sposobach ich kreacji i zadaniach 

Test wiedzy K_W08 

W03 
zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące 
samorządu terytorialnego, w tym zasady jego 
funkcjonowania 

Test wiedzy, 
rozwiązywanie 

kazusów 
K_W08 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne, ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na 
procesy rozwoju i zmian samorządu terytorialnego 

Rozwiązywanie 
kazusów 

K_U01 

U02 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i 
pozyskiwać dane do analizy konkretnych procesów 
i zjawisk związanych z udziałem obywatela w 
działalności samorządu terytorialnego 

Rozwiązywanie 
kazusów 

K_U01 

U03 

prawidłowo posługuje się wiedzą o organach 
samorządu terytorialnego w celu rozwiązania 
konkretnego zadania polegającego na 
przygotowaniu pisma w postępowaniu 
administracyjnym przed organem samorządu 
terytorialnego 

Rozwiązywanie 
kazusów, 

samodzielne 
przygotowanie 

pisma w 
postępowaniu 

administracyjnym 

K_U01 

U04 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów i proponuje własne rozstrzygnięcia 

Rozwiązywanie 
kazusów 

K_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie konieczność ciągłego uczenia się Test wiedzy wstępny 

i końcowy 
K_K01 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności 

Test wiedzy wstępny 
i końcowy 

K_K01 



Treści programowe 

WYKŁADY 

 Pojęcie i istota samorządu terytorialnego 

 Źródła prawa samorządu terytorialnego 

 Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego 

 Struktura samorządu w gminie, powiecie i województwie (sposoby kreacji organów administracji samorządowej, zadania) 

 Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym, przesłanki zastosowania środków nadzorczych 

 Źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego 

 Akty prawa miejscowego – formy, procedura tworzenia, organy uprawnione do ich stanowienia 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład konwencjonalny, 

 Wykład konwersatoryjny 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

1. M. Miłek, Wybrane problemy administracji publicznej, Sulechów 2004, 

2. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2006. 

Literatura uzupełniająca 

1. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006 

2. E. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006 

3. H. Izdebski, Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Systemy administracyjne 
Kod 

 przedmiotu EPO6b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot dr Żaklina Skrenty 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr Żaklina Skrenty 

Cel przedmiotu 

Pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu systemu organów władzy wykonawczej administracji rządowej – centralnej i terenowej, 
administracji samorządowej (ustrój, podstawowe kompetencje, zadania, sposoby kreacji); procedury administracyjnej w zakresie 
podstawowych instytucji i zasad; sądownictwa administracyjnego w zakresie podstawowych instytucji i zasad pozwalającej na umiejętne 
korzystanie z praw i wypełniania obowiązków obywatela wobec administracji.  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę o prawie administracyjnym i jego miejscu w 
systemie prawa danego państwa 

Test wiedzy K_W08 

W02 
zna podstawowe prawa i obowiązki obywatela wynikające z 
prawa administracyjnego 

Test wiedzy K_W08 

W03 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa 
administracyjnego i procedury administracyjnej oraz 
uprawnienia obywatela w tej procedurze 

Test wiedzy,  
rozwiązywanie kazusów 

K_W08 

W04 
zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące systemu organów 
administracji publicznej 

Test wiedzy,  
rozwiązywanie kazusów 

K_W08 

Umiejętności 

U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, 
ekonomiczne i polityczne i ich wpływ na procesy rozwoju i zmian 
prawa administracyjnego 

Rozwiązywanie 
kazusów 

K_U01 

U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać 
dane do analizy konkretnych procesów i zjawisk związanych z 
udziałem obywatela w procedurze administracyjnej 

Rozwiązywanie 
kazusów 

K_U01 

U03 

prawidłowo posługuje się normami przepisów prawa 
administracyjnego w celu rozwiązania konkretnego zadania 
polegającego na przygotowaniu pisma w postępowaniu 
administracyjnym 

Przygotowanie projektu 
pisma w postępowaniu 

administracyjnym 
K_U01 

U04 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i 
proponuje własne rozstrzygnięcia 

Rozwiązywanie 
kazusów 

K_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie konieczność ciągłego uczenia się Test wiedzy wstępny i 

końcowy 
K_K01 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności 

Test wiedzy wstępny i 
końcowy 

K_K01 

Treści programowe 

WYKŁADY 



 Pojęcia podstawowe cz. I: 

 zasada trójpodziału władz 

 pojęcie administracji, administracji publicznej 

 istota i przedmiot prawa administracyjnego 

 pojęcie stosunku administracyjnoprawnego  

 pojęcie władztwa administracyjnego 

 Pojęcia podstawowe cz. II: 

 prawne formy działania administracji 

 organy administracji publicznej – istota, klasyfikacje 

 akty prawne regulujące działania administracji 

 Prezydent  RP: 

 wybór prezydenta 

 podstawowe kompetencje 

 Organy administracji rządowej – centralnej i terenowej: 

 organizacja 

 sposoby kreacji 

 podstawowe kompetencje i zadania  

 Organy administracji samorządowej: 

 organizacja 

 sposoby kreacji 

 podstawowe kompetencje i zadania z uwzględnieniem zagadnienia wspólnot samorządowych i zaspokajania ich potrzeb 

 Procedura administracyjna: 

 zasady ogólne 

 pojęcie strony  i jej uprawnienia w postępowaniu administracyjnym 

 podstawowe instytucje wszczęcie postępowania, postępowanie odwoławcze 

 instytucja skarg i wniosków 

 Sądownictwo administracyjne – organizacja, zasady podstawowe, podstawowe instytucje: 

 organizacja sądownictwa 

 zasady ogólne 

 środki zaskarżenia przysługujące stronie  

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład konwencjonalny, 

 Wykład konwersatoryjny 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa 

1. M. Miłek, Wybrane problemy administracji publicznej, Sulechów 2004 

2. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2006 

Literatura uzupełniająca 

1. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009 

2. E. Ochendowski, Prawo administracyjne część ogólna, Toruń 2005 

3. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne wybór orzecznictwa, Toruń 2005 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI 
Kod 

 przedmiotu EPO7 

Rok I,II,III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II,III,IV,V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 120  -  - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 72  -  - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Jerzy Bielerzewski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne mgr Małgorzata Szeląg, mgr Wojciech Kudrawczuk 

Cel przedmiotu 

Lektorat obejmuje utrwalenie, rozwijanie oraz doskonalenie 4 umiejętności językowych czytania, mówienia, słuchania oraz pisania. 
Studenci w trakcie zajęć utrwalają oraz rozszerzają swoje dotychczasowe wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki, oraz poznają i 
utrwalają elementy języka specjalistycznego zakresu energetyki. Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykorzystania nabytych 
sprawności językowych w praktyczny sposób w realnych sytuacjach życiowych oraz w życiu zawodowym. Ponadto, student zostaje 
uwrażliwiony na istotne różnice kulturowe oraz różnice pomiędzy systemem edukacyjnym Polski, Wielkiej Brytanii oraz Stanów 
Zjednoczonych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, matura z języka angielskiego. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
wymieniać i zdefiniować wszystkie czasy 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
 

W02 
wyjaśnić istotne różnice pomiędzy angielskimi 
czasami gramatycznymi 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
 

W03 
rozpoznać i zdefiniować zdania warunkowe typu 1, 
2 oraz 3 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
 

W04 
rozpoznać pozostałe struktury gramatyczne (strona 
bierna, mowa zależna, itp.) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
 

W05 
przywołać i odtworzyć słownictwo związane z 
danym zagadnieniem tematycznym (w tym 
słownictwo fachowe) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
 

W06 
przedstawić oraz wyjaśnić istotne różnice kulturowe 
oraz różnice w systemie edukacyjnym 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
 

Umiejętności 

U01 
rozpoznać i wybrać właściwe struktury 
gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_U06 

U02 
przedstawić i wyjaśnić dany problem lub 
zagadnienia gramatyczne 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_U06 

U03 
stosować zdania warunkowe typu 1,2 oraz 3 testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
pisemny/ustny 

K_U06 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

U04 
podać argumenty za i przeciw testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
pisemny/ustny 

K_U06 

U05 
czytać samodzielnie oraz tłumaczyć i streszczać ze 
zrozumieniem teksty w języku angielskim 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_U06 

U06 
zadawać pytania do tekstu oraz odpowiadać na nie testy sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
pisemny/ustny 

K_U06 

U07 

stosować w mowie i w piśmie nabyte formy 
leksykalne w tym elementy języka fachowego, 
formalnego lub wyrażenia kolokwialne używane w 
języku potocznym 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_U06 

U08 

 zabierać głos w dyskusji (uzasadnić 
swoją  opinię, proponować, akceptować, 
negocjować, odmawiać itp.) 
 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_U06 

Kompetencje społeczne 

K01 

 płynnie i lub dość płynnie posługuje się 
językiem angielskim w mowie i w piśmie na 
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, 
wykazuje dość duży zasób słownictwa, w tym 
elementy języka fachowego oraz popełnia drobne 
błędy gramatyczne nie mające jednak istotnego 
wpływu na komunikatywność wypowiedzi 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_K03, K_K07 

K02 
 swobodnie prowadzi rozmowę z 
rodzimym użytkownikiem języka 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_K03 

K03 
 samodzielnie korzysta z literatury 
fachowej i ogólnej oraz słowników tematycznych 
(czyta ze zrozumieniem, tłumaczy i streszcza tekst) 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_K01 

K04 
 pisze raporty, listy formalne lub 
nieformalne, maile 

udział w dyskusji K_K03 

K05 
 potrafi opisać projekt używając leksykalno 
- gramatycznych struktur tematycznie związanych z 
kierunkiem studiów 

testy sprawdzające, 
kolokwia, egzamin 

pisemny/ustny 
K_K07 

K06 
 rozumie większość audycji radiowych i 
telewizyjnych 

aktywność na 
zajęciach 

K_K01 

K07 
 rozumie większość filmów opartych na 
standardowej odmianie języka (język literacki) 

udział w dyskusji K_K01 

Treści programowe 

Zagadnienia z gramatyki 

 czasy gramatyczne; 

 okresy warunkowe typ 1,2,3 oraz okresy warunkowe mieszane; 

 strona bierna (konstrukcja sprawcza „to have sth done”); 

 mowa zależna (zdania twierdzące, pytające oraz rozkazujące w tym prośby i sugestie); 

 czasowniki (czasowniki złożone „phrasal verbs”, czasowniki modalne, czasowniki modalne w przeszłości, konstrukcje z 
wyrażeniami so, neither oraz nor); 

 konstrukcje bezokolicznikowe oraz gerundialne po określonych czasownikach; 

 zdania wyrażające życzenie i przypuszczenie z wyrażeniami (wish, would rather, had better, if only, it’s high time); 

 przymiotniki (stopniowanie regularne i nieregularne, pozycja i kolejność przymiotników w zdaniu, przymiotniki zakończone na - 
ing oraz - ed); 

 przysłówki (stopniowanie regularne i nieregularne, przysłówki używane do modyfikowania przymiotników (really, rather, quite), 
pozycja przysłówka w zdaniu, przysłówek „typu hardy”); 

 imiesłowy czasu teraźniejszego i przeszłego; 

 słowotwórstwo. 



Tematyka/Słownictwo 

 rodzina (dane osobowe, charakterystyka osób uwzględniająca wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, konflikt pokoleń); 

 czas wolny (sport, podróżowanie i zwiedzanie, pasje i zainteresowania, zakupy i jedzenie); 

 wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (zagadnienia kulturowe, wydarzenia historyczne, zabytki i atrakcje 
turystyczne); 

 praca (słownictwo związane z typem osobowości, kwalifikacjami oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania danego 
zawodu, rozmowy związane z poszukiwaniem pracy, bezrobociem, rozmowy kwalifikacyjne); 

 środowisko naturalne (kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, urbanizacja, słownictwo dotyczące fauny i flory, pogoda i 
zjawiska klimatyczne, klęski żywiołowe typy krajobrazu oraz ukształtowanie terenu); 

 komputer i Internet w obecnym świecie; 

 siła reklamy we współczesnym świecie; 

 problemy współczesnego świata (bezrobocie, skażenie środowiska, terroryzm, zdrowie); 

 globalizacja; 

 wynalazki i nowoczesne technologie; 

 rola nauki we współczesnym świecie; 

 problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne w kraju i na świecie; 

 rozrywka muzea, kina teatry. 

Funkcje językowe 

 prowadzenie rozmowy towarzyskiej (powitania i pożegnania, gratulowanie oraz wyrażanie żalu lub kondolencji); 

 wyrażanie prośby i podziękowania; 

 przepraszanie i usprawiedliwianie się; 

 rozmowy prywatne i służbowe; 

 udzielanie i zasięganie informacji; 

 negocjowanie; 

 relacjonowanie wydarzeń; 

 udzielanie rad, wyrażanie konieczności lub przypuszczenia; 

 podawanie przykładów, podkreślanie; 

 przerywanie wypowiedzi rozmówcy, zmiana tematu; 

 pisanie tekstów o charakterze formalnym oraz prywatnym; 

 prezentacja projektów. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Metody eksponujące 

 drama 

 metoda symulacyjna 

 Metody poszukujące 

 giełda pomysłów 

 Metody ćwiczeniowo - praktyczne 

 ćwiczeniowa 

 praca indywidualna - ćwiczenia praktyczne 

 praca zespołowa - projekt 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

 Egzamin ustny i/lub pisemny odpowiadający poziomowi B2 po 5 semestrze nauki języka; 

 Testy w trakcie semestru; 

 Prezentacje przedstawiane w trakcie zajęć; 

 Regularna kontrola przygotowania studentów do zajęć w formie sprawdzania zadań domowych; 

 Ocena nabytych funkcji językowych i gramatycznych poprzez aktywny udział studentów w dyskusjach tematycznych; 

 Sprawdzanie obecności na zajęciach. 

Sposób zaliczenia 

 zaliczenie wszystkich pisemnych testów w semestrze (3 pisemne testy sprawdzając w semestrze); 



 ocena z prezentacji, samodzielnego wykonywania prac domowych lub zadanych prac pisemnych sprawdzających  
umiejętność pisania dłuższych lub krótszych form np. listów, maili, raportów;  

 ocena aktywności na zajęciach, zaangażowania oraz przygotowania studentów do zajęć; 

 obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze); 

 udział w pracach i projektach realizowanych w ramach Naukowego Koła Języka Angielskiego (nieobowiązkowe). 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Autorskie materiały wykładowcy 

2. Domański P. English in Science and Technology. Wydawnictwo Naukowo –Techniczne WNT, Warszawa, 2008 

3. Johnson Ch. Intelligent Business; Longmal, 2006 

4. Soars J., Soars L. New Headway Intermediate, Oxford University Press, 2009 

5. Dooley J., Evans V. Grammarway, Express Publishing, 2010 

6. Murphy R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999 

7. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1998 

8. Cieślak M. English Repetytorium Tematyczno – Leksykalne, Wagros,  Poznań, 1997 

9. Skrzyńska M., Jaworska T. Słownik naukowo – techniczny polsko – angielski i angielsko – polski, Wydawnictwo Naukowo –
Techniczne, Warszawa, 2003 

10. Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko – angielski i angielsko-polski, Wydanie I 

11. Evans V., Doolej J. Upstream Intermediate SB , Express Publishing, 2002 

12. Evans V., Doolej J. Upstream Intermediate WB , Express Publishing, 2002 

13. Fisiak J. Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Longan, 1999 

14. Lambert V., Murray E. Everyday Technical English, Longan, 2008 

15. Glendinning E. &N. Oxford English for Electricfal and Mechanical Engineering, OUP, 1995 

16. Jasińska B., Jaślan J., Woytowicz - Neymann M. Język angielski. Repetytorium gramatyki z ćwiczeniami, Wydawnictwo 
Szkolne PWZ, 1997 

17. Oryginalne artykuły z prasy oraz czasopism angielskich (Time, Newsweek) 

18. Portale tematyczne, słoniki internetowe, gazety on – line 

19. Swan M. Practical English Usage, PUP, 1995 

20. Misztal M. Tests in English. Thematic Vocabulary, WSiP, 1995 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI 
Kod 

 przedmiotu EPO7 

Rok I,II,III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II,III,IV,V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 120 -  - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 72 -  - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Jerzy Bielerzewski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne mgr Jerzy Bielerzewski 

Cel przedmiotu 

Głównym celem kształcenia jest ugruntowanie umiejętności i sprawności językowych studentów na poziomie, który pozwala na 
rozumienie głównych wątków przekazu, zarówno w tekstach, jak też dyskusji, dotyczących tematów rzeczywistych, jak też 
abstrakcyjnych. Umiejętności ćwiczone i sprawdzane to czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Zwrócenie uwagi na odrębność 
kulturową i częściowo na inne doświadczenia w odniesieniu do zawodów krajów niemieckojęzycznych. Wprowadzenie słownictwa z 
zakresu specjalności z ukierunkowaniem na typy działań. Poznanie słownictwa z zakresu urządzeń, produktów oraz stron 
niemieckojęzycznych w zawodzie. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Dobra znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, matura z języka niemieckiego. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

definiuje odpowiednie konstrukcje gramatyczne w 
celu przekazania poprawnej informacji 

testy 
sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

 

W02 

rozpoznaje struktury gramatyczne, takie jak czas 
przeszły, czas przyszły, czasowniki modalne, 
stronę bierną w czasach 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

 

W03 

definiuje nazwy urządzeń oraz produktów z zakresu 
energetyki 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

 

W04 

definiuje słownictwo odnośnie instrukcji obsługi 
urządzeń, rodzajów elektrowni, wytwarzania prądu 
oraz kogeneracji w branży elektroenergetycznej, 
elektrociepłownictwa 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

 

W05 

definiuje słownictwo w zakresie uzyskiwania 
informacji dotyczących energetyki, nowinek 
technologicznych, ochrony środowiska związanych 
z produkcją energii 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

 

W06 

definiuje słownictwo odnośnie sytuacji oraz 
aspektów życia codziennego 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

W07 

definiuje słownictwo z zakresu zawodu z 
wykorzystaniem niemieckojęzycznych stron WWW 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

 

Umiejętności 

U01 

prezentuje ze zrozumieniem ogólne aspekty 
problemów abstrakcyjnych przedstawionych w 
rozmowach lub tekstach 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

U02 

wybiera właściwe struktury gramatyczne testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

U03 

rozpoznaje struktury gramatyczne w tekstach testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

U04 

udziela informacji w dyskusjach dotyczących 
podstawowej tematyki zawodowej 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

U05 

reaguje na sytuacje i odpowiada rdzennym 
użytkownikom języka 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

U06 

stosuje wybrane formy gramatyczno-leksykalne w 
mowie i w piśmie 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

U07 

wyraża swoje myśli w sposób jasny i szczegółowy 
(opinie, negocjacje, propozycje) 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

U08 

wypowiada opinię na dowolny temat uwzględniając 
niemieckojęzyczne strony WWW w zawodzie 

testy 

sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 

ustny/pisemny 

K_U06 

Kompetencje społeczne 

K01 
na poziomie B2 student prowadzi dość biegle 
rozmowy z rodzimym użytkownikiem języka 

aktywność na 
zajęciach 

K_K03 

K02 

wykorzystuje umiejętność posługiwania się 
językiem fachowym w czytaniu, tłumaczeniu i 
redagowaniu tekstów 

testy 
sprawdzające, 

kolokwia, egzamin 
ustny/pisemny 

K_K07 

K03 
inicjuje kontakty na dowolny temat z 
uwzględnieniem słownictwa zawodowego 

aktywność na 
zajęciach 

K_K03 

K04 
rozumie większość audycji wykorzystujących język 
niemiecki 

udział w dyskusji  K_K01 

K05 
adaptuje sytuacje typowe dla kierunku studiów do 
możliwych zdarzeń – reakcji językowych w 
zawodzie 

aktywność na 
zajęciach 

K_K03 

K06 
prezentuje wyniki wyszukiwań najnowszych 
informacji z zakresu zawodu z 
niemieckojęzycznych stron WWW 

aktywność na 
zajęciach 

K_K07 

K07 
sporządza własne prezentacje z wykorzystaniem 
niemieckojęzycznych stron WWW 

aktywność na 
zajęciach 

K_K07 



Treści programowe 

Leksyka 

 rodzina (cechy osobowe, charakter); 

 czas wolny (sport, podróże, zakupy, posiłki, hobby); 

 korzystanie z usług lekarza, warsztatu samochodowego, banku, biura podróży; 

 problemy współczesnego świata (społeczne, ekonomiczne i polityczne); 

 usługi dostępne przez Internet; 

 ochrona przyrody (wkład w ochronę przyrody i środowiska związane z zawodem); 

 nowoczesne technologie (ogniwa słoneczne, elektrownie, elektrociepłownie); 

 zagrożenia globalne i problemy w bliskim otoczeniu, 

 ustrój w Niemczech, Austrii, Szwajcarii; 

 nstytucje w Niemczech; 

 środki pomocowe UE; 

 strony niemieckojęzyczne WWW z zakresu podstawowych elementów energetyki; 

 urządzenia stosowane w energetyce; 

 instrukcje obsługi urządzeń. 

Gramatyka 

 zdania okolicznikowe sposobu i czasu; 

 przyimki z dopełniaczem; 

 zaimki; 

 przymiotniki i przysłówki – stopniowanie; 

 konstrukcje bezokolicznikowe; 

 użycie czasowników modalnych dla wyrażenia przypuszczenia i twierdzenia; 

 czasy Futur I, Perfekt, Praeteritum, Plusquamperfekt; 

 imiesłowy uprzednie i współczesne; 

 strona bierna z czasownikami modalnymi w czasach; 

 zdania wyrażające przypuszczenie, życzenie; 

 idiomy; 

 formy słowotwórstwa. 
 

Funkcje językowe 

 rozmowa towarzyska z rodzimym użytkownikiem; 

 rozmowa biznesowa ze słownictwem w zawodzie; 

 wyrażanie życzeń i podziękowań, przeprosin; 

 negocjacje; 

 relacje z wydarzeń prywatnych oraz w zawodzie; 

 udzielanie informacji, porad; 

 argumentowanie; 

 prezentowanie projektów multimedialnych. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Metody podające 

 informacje z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 Metody ćwiczeniowo – praktyczne 

 praca indywidualna/grupowa - projekty 

 Metody eksponujące 

 drama 

 Metody poszukujące 

 sytuacyjne konwersatoria z elementami gramatyczno – tłumaczeniowymi 

 ćwiczeniowo – praktyczne projekty, prezentacje multimedialne 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

 Sprawdziany/kolokwia w trakcie semestru; 

 Ocenianie zadań z zakresu wykorzystania samodzielnego niemieckojęzycznych stron www z zakresu zawodu; 

 Prezentacje multimedialne w trakcie zajęć; 

 Testy wielokrotnego wyboru; 

 Ocena nabytych umiejętności w trakcie zajęć / kontrola zajęć; 

 Sprawdzanie obecności na zajęciach; 

 Egzamin ustny/pisemny po v semestrze nauczania języka na poziomie b2. 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie wszystkich sprawdzianów pisemnych oraz testu z całego semestru sprawdzającego umiejętności i kompetencje 
językowe; 

 Oceny ze sprawdzania dłuższych wypowiedzi ustnych/pisemnych; 

 Aktywność w czasie zajęć; 

 Zaliczenie prezentacji multimedialnej; 

 Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione obecności oprócz wypadków losowych). 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Levy D. Kommunikation in der Landwirtschaft. Cornelsen, 2005. 

2. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B2. Hüber Verlag, 2006. 

3. Macaire D., Nicolas G. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Ernst Klett International. Stuttgart, 1998. 

4. Bęza S. Deutsch im Biüro. Poltex. Warszawa, 1998. 

5. Sokołowska M. Deutsch – Polonisches Wissenschaftlich – Technisches Wörterbuch. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. 
Warszawa, 2005. 

6. Themen Neu 2. Lehrbuch + Arbeitsbuch. Max Hüber Verlag, 2001 

7. Słownik obrazkowy polsko/niemiecki. 

8. Materiały własne. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej 
Kod 

 przedmiotu EPO8 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Maria Stańkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Maria Stańkowska 

Cel przedmiotu 

Opanowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, szczególnie w zakresie ochrony dóbr informacyjnych (programy 
komputerowe, bazy danych, zbiory publikowane w Internecie). Zrozumienie zasad prawnej ochrony wytworów ludzkiej kreatywności 
oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Poszanowanie praw autorskich w kontekście własnej twórczości, w tym prac dyplomowych.  

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Bez wymagań wstępnych. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
znajomość pojęcia i zakresu prawa własności 
intelektualnej 

kolokwium K_W10 

W02 
rozróżnianie poszczególnych praw własności 
intelektualnej, ich podmiotu i przedmiotu oraz 
właściwych im form ochrony 

kolokwium K_W10 

W03 
znajomość aktualnie obowiązujących aktów 
prawnych z zakresu polskiego i europejskiego 
prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej 

kolokwium K_W10 

W04 
 rozumienie kompetencji organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi 

kolokwium K_W10 

Umiejętności 

U01 

umiejętność korzystania z aktów prawnych 
dotyczących ochrony dóbr niematerialnych i ich 
interpretowania 

prezentacje 
procedury 

uzyskiwania patentu  
i innych praw 
ochronnych 

K_U01 

U02 

umiejętność zastosowania odpowiednich procedur 
w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego i 
prawa z rejestracji 

prezentacje 
procedury 

uzyskiwania patentu  
i innych praw 
ochronnych 

K_U01 

U03 
zgodne z prawem korzystanie z dóbr 
koncepcyjnych 

praca dyplomowa  
i inne opracowania 

własne 
K_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
poszanowanie praw własności intelektualnej praca dyplomowa  

i inne opracowania 
własne 

K_K04 

K02 
świadomość odpowiedzialności za bezprawne 
korzystanie z przedmiotów podlegających ochronie 

praca dyplomowa 
i inne opracowania 

własne 
K_K04, K_K05 



Treści programowe 

 Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie i zakres prawa własności intelektualnej. Geneza własności intelektualnej. Źródła prawa 
własności intelektualnej. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej. 

 Prawa autorskie, ich podmiot i przedmiot. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.  

 Pojęcie i przedmiot praw pokrewnych. Prawa do artystycznych wykonań i inne prawa pokrewne. 

 Pojęcie wynalazku. Cechy wynalazku nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność. Rodzaje wynalazków. Prawo do 
patentu. Udzielenie patentu. 

 Patent i jego charakter. Obrót patentem. Umowa licencyjna. Rodzaje licencji. 

 Wzory użytkowe – pojęcie, prawo ochronne i jego treść. 

 Wzory przemysłowe – ich istota, powstanie prawa z rejestracji, treść i ograniczenia.  

 Znaki towarowe – pojęcie, funkcje, rodzaje i przykłady. Istota prawa ochronnego na znak towarowy. 

 Pojecie oznaczenia geograficznego, funkcje, rodzaje i przykłady. Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne. 

 Uregulowania prawne dotyczące programów komputerowych. 

 Bazy danych. Ochrona autorskoprawna a ochrona sui generis. Uprawniony do bazy danych. Dozwolony użytek. 

Metody / techniki dydaktyczne 

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, studium przypadku, analiza i dyskusja procedury uzyskiwania 
patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji. 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa 

1. Stec P. (red.), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz [etc]  2011. 

2. Załucki M. (red.), Prawo własności intelektualnej  repetytorium, Difin, Warszawa 2010. 

3. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.). Prawo własności intelektualnej, LexisNexis Polska, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca 

1. Grosicki L, Grosicki P., Ochrona własności intelektualnej know-how, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora, Pułtusk 2010. 

2. Merski J., Szmigrodzki J., Ochrona własności intelektualnej  podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego. Stan 
prawny na dzień 1 listopada 2007, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 
 

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

 

Nazwa przedmiotu Energetyka odnawialna  
Kod 

 przedmiotu POU-9a 

Semestr zimowy 
Liczba 
godzin  

Forma zajęć Punkty 
ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne 30     2 

Studia niestacjonarne 18   -  - 2 

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

Prowadzący zajęcia dydaktyczne 
prof. dr hab. inż. Marian Miłek, dr inż. Grzegorz Kobyłecki,   

dr inż. Radosław Kasperek, mgr inż. Radosław Grech 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów  podstawowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z energetyką 
odnawialną. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Brak 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób  
sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla obszaru 

technicznego  

Wiedza 

W01 ma ogólną wiedzę na temat najważniejszych OZE Test zaliczeniowy T1P_W03 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność doboru elementów instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Test zaliczeniowy T1P_U01 

U02 
potrafi opisywać podstawowe parametry  źródeł 
energii odnawialnej 

Test zaliczeniowy T1P_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych   

Test zaliczeniowy T1P_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

Test zaliczeniowy T1P_K02 

K03 
potrafi działać w grupie przy realizacji prac 
inżynierskich 

Test zaliczeniowy T1P_k03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp Program przedmiotu ENEREGTYKA ODNAWIALNA. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Odnawialne  
źródła energii. Krajowe i europejskie przepisy prawne związane z energetyką odnawialną. Struktura  źródeł wykorzystywanych 
do produkcji energii w Polsce i na  świecie. Skażenie powietrza spalinami. 

 System wspomagania rozwoju OZE. Certyfikacja wykonawców instalacji OZE. Rola OZE w bilansie energetycznym oraz miejsce 
OZE w PEP 2030. 

 Promieniowanie słoneczne. Bilans energii ziemi. Nasłonecznienie. Zalety i wady promieniowania słonecznego. 

 Kolektory słoneczne. Zasada działania kolektorów. Rodzaje i konstrukcje kolektorów słonecznych. Podstawowe instalacje 
wykorzystujące kolektory słoneczne.  

 Pompy ciepła Budowa i zasada działania sprężarkowych pomp ciepła. Parametry opisujące pompy ciepła. Przykłady instalacji 
wykorzystujących pompy ciepła.  



 Biomasa. Definicja biomasy.  Rodzaje biomasy. Technologie spalania biomasy. Procesy fizyczne i chemiczne wykorzystywane 
przy produkcji biogazu.  

 Elektrownie wodne. Podstawowe podzespoły elektrowni wodnych. Elektrownie wodne w Polsce i na  świecie. Potencjał energii 
wody rzek na  świecie. Bilans energii i sprawność elektrowni wodnych. Turbiny wodne.  

 Elektrownie wiatrowe. Strefy energii wiatru w Polsce. Moc użyteczna generatora wiatrowego. Podstawowe podzespoły turbiny 
wiatrowej. Konstrukcje generatorów wiatrowych.  

 Fotowoltaika; historia  fotowoltaiki, obszary zastosowań. Schemat zastępczy i charakterystyki ogniw fotowoltaicznych. Sprawność 
ogniwa. Technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych.  

 Efektywność energetyczna. Zielona księga o efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna w polskim prawie. Białe 
certyfikaty. 

 Perspektywy rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii 

 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny 

 Wykład problemowy 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie na podstawie oceny z testu  

Literatura 

1. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii – Poradnik, Kraków 2008, 
2. Lewandowski W., Proekologiczne  źródła energii odnawialnej. WNT 2002, 
3. G. Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT 2007, 
4. Z. Pluta, Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2000, 
5. Kolektory słoneczne, pompy ciepła - na tak, pod red. Mirosława Zawadzkiego, Polska Ekologia, 2003r., wyd. I 
6. J. Skorek, J. Kalinka, Gazowe układy kogeneracyjne, WNT 2005. 

 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 

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

Nazwa przedmiotu Rysunek techniczny 
Kod 

 przedmiotu POU-9b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - 30 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne doc. dr inż. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Cel przedmiotu 

Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania rysunku technicznego maszynowego i 
elektrycznego w  rozwiązywaniu zadań inżynierskich w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Brak 

Efekty kształcenia 

 
Symbol 

 
Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie do  
efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

 
W01 

zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji  
technicznej,  rozumie sposób wymiany informacji 
inżynierskiej 

Ocena ćwiczeń 
projektowych 

K_W02 

 
W02 

zna zasady tworzenia schematów stosowanych  
w energetyce 

Umiejętności 

U01 
potrafi sporządzić schematy elementów, urządzeń i 
instalacji energetycznych 

Ocena ćwiczeń 
projektowych 

K_U02, K_U07  
U02 

potrafi  sporządzić  dokumentację konstrukcyjną   
prostych elementów maszyn 

U04 potrafi czytać dokumentację konstrukcyjną   

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie znaczenie wymiany informacji za pomocą 
rysunku technicznego 

Dyskusja, 
prezentacja 

ćwiczeń 
projektowych 

K_K01, K_K03 

K02 
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności inżynierskiej 

K_K02 

Treści programowe 

 Efekty kształcenia. Program przedmiotu. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Pojęcia podstawowe: 
znormalizowane elementy rysunku technicznego, formaty arkuszy, linie, pismo, tabelka, podziałki.  Ogólne zasady zapisu 
konstrukcji 

 Rzuty prostokątne widokach i przekrojach 

 Rzuty aksonometryczne  

 

 Zasady wymiarowania 

 Tolerancje wymiarów, kształtu i położenia.  

 Oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni oraz obróbki cieplnej i powłok 

 Rysowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych elementów maszyn 



 Rysowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych elementów maszyn 

 Zasady rysowania wałów, kół zębatych, łożysk, sprzęgieł i hamulców 

 Sporządzanie rysunków wykonawczych typowych części maszyn 

 Sporządzanie rysunków wykonawczych typowych części maszyn 

 Zasady wykonywania rysunków złożeniowych, czytanie i detalowanie rysunków złożeniowych 

 Zasady wykonywania rysunków złożeniowych, czytanie i detalowanie rysunków złożeniowych 

 Schematy elementów i urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i energetyki cieplnej  

 Schematy elementów i urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i energetyki cieplnej  

 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Projekt  – metoda projektu 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen ze wszystkich ćwiczeń projektowych, przewidzianych do realizacji w trakcie 
semestru. 

Literatura podstawowa 

 
1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2004 
2. Normy 

Literatura uzupełniająca 

1. Filipowicz K., Kowal A., Rysunek techniczny z ćwiczeniami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004 
 

 

Uwagi 
 
  



  

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I 
Kod 

 przedmiotu EPP10 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 60 60 - -  - 10 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 36 36 - -  - 10 

Odpowiedzialny za przedmiot dr Jan Szajkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr Jan Szajkowski 

Cel przedmiotu 

Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień matematycznych 
wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu właściwych dla studiowanego  kierunku  studiów - Energetyka. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Matematyka w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
student zna najważniejsze granice ciągów i funkcji 
oraz definiuje funkcje ciągłe 

egzamin K_W01 

W02 

student definiuje pochodną funkcji i potrafi wskazać 
podstawowe przykłady ilustrujące interpretacje 
pochodnej oraz potrafi opisać zastosowania 
pochodnej 

egzamin K_W01 

W03 student definiuje  całkę  oznaczoną z funkcji ciągłej egzamin K_W01 

W04 
student potrafi scharakteryzować szeregi zbieżne 
i rozbieżne  

egzamin K_W01 

Umiejętności 

U01 

student oblicza elementarne granice ciągów 
i funkcji i bada ciągłość elementarnych funkcji 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01,  

U02 

student wykorzystuje twierdzenia i metody 
rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej 
 do obliczania pochodnej oraz poszukiwania  
ekstremów lokalnych (na elementarnych 
przykładach). 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01, K_U09 

U03 

student potrafi całkować funkcje jednej zmiennej 
przez części i przez podstawienie (w zakresie 
podstawowym) oraz obliczać całki oznaczone 
(w zakresie podstawowym)  

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01, K_U09 

U04 

Student potrafi zastosować całkę oznaczoną do  
obliczania pól figur płaskich oraz do obliczania 
ładunków elektrycznych (na elementarnych 
przykładach). 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01, K_U09 

Kompetencje społeczne 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

K01 
student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje 
w literaturze i w internecie 

Udział w dyskusjach 
prowadzonych 
w trakcie zajęć 

K_K01 

Treści programowe 

WYKŁADY 
I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE I UZUPEŁNIAJĄCE 

 Elementy logiki (Zdanie w matematyce, wartość logiczna zdania, funktory zdaniotwórcze. Pojęcie tautologii. Uwagi o dowodzeniu 
twierdzeń w matematyce. Warunek dostateczny i konieczny. Kwantyfikatory. 

 Zbiory (działania na zbiorach, suma i iloczyn nieskończonej ilości zbiorów iloczyn kartezjański, ważniejsze podzbiory zbioru liczb 
rzeczywistych, zbiór liczb naturalnych, zasada indukcji zupełnej, zbiór liczb całkowitych, wymiernych i niewymiernych, przedziały, 
moduł liczby rzeczywistej. Zbiory ograniczone i nieograniczone, kresy zbiorów, otoczenie i sąsiedztwo punktu). 

 Funkcje (przegląd ważniejszych własności funkcji: dziedzina i zbiór wartości funkcji, funkcje ograniczone i nieograniczone, 
funkcja złożona, obcięcie, sklejenie, rozszerzenie funkcji, funkcje różnowartościowe i typu „na”, funkcja odwrotna. Funkcje 
monotoniczne, parzyste i nieparzyste, okresowe.  

 Przegląd funkcji elementarnych: wielomiany i funkcje wymierne, funkcje potęgowe. 

 Przegląd funkcji elementarnych: funkcje wykładnicze i logarytmiczne.  

 Przegląd funkcji elementarnych: funkcje trygonometryczne.  

 Przegląd funkcji elementarnych. Zastosowanie własności funkcji elementarnych. Przykłady funkcji nieelementarnych (funkcja 
„sgn”, funkcja charakterystyczna zbioru) 

 Liczby zespolone (postać kartezjańska i trygonometryczna liczby zespolonej, potęgowanie i pierwiastkowanie liczby zespolonej). 

II. GRANICA I CIĄGŁOŚĆ 

 Granica ciągu i jej własności (jednoznaczność granicy, zbieżność a ograniczoność, działania na granicach, twierdzenie o trzech 
ciągach, zbieżność ciągu monotonicznego i ograniczonego, liczba e, granica w sensie niewłaściwym, podciąg i jego granica) 

 Granica funkcji f: IR  IR.,      własności granic. Granice jednostronne, nieskończone i w nieskończoności. Granice niektórych funkcji 
elementarnych. 

 Ciągłość funkcji f: IR  IR.. Punkty nieciągłości i ich klasyfikacja. Własności funkcji ciągłych na przedziałach (twierdzenia 
Cantora, Weierstrassa, własność Darboux; zastosowania). 

 Granica i ciągłość odwzorowań. 

III. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ 

 Określenie i interpretacje pochodnej funkcji f: IR  IR         w punkcie. Różniczkowalność funkcji na zbiorze. Ciągłość a 
różniczkowalność. Podstawowe reguły różniczkowania. 

 Pochodne funkcji elementarnych. Twierdzenia Rolle’a, Lagrange’a, Cauchy’ego i ich zastosowania. 

 Pochodne wyższych rzędów funkcji f: IR  IR. Reguła de L’Hospitala, wzór Taylora. 

 Ekstrema lokalne i globalne funkcji. Wypukłość, wklęsłość i punkty przegięcia wykresu funkcji.  

 Asymptoty wykresu funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 

 
IV. ELEMENTARNY RACHUNEK CAŁKOWY 

 Całka nieoznaczona, podstawowe metody wyznaczania całek nieoznaczonych (całkowanie przez podstawienie, całkowanie 
przez części).  

 Całka nieoznaczona. Całkowanie funkcji wymiernych. 

 Całka Riemanna i jej własności. 

 Zastosowania całki Riemanna. 

 Całki niewłaściwe. Całkowanie numeryczne: wzór trapezów i metoda Simsona (materiał winien być opanowany przez studenta 
samodzielnie, na podstawie materiałów wskazanych przez wykładowcę). 

V. SZEREGI 

 Szereg liczbowy i jego zbieżność. Kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych. Szeregi o wyrazach dowolnych. 
Działania na szeregach. 

 Ciągi i szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe. Przykłady rozwinięć w szereg Taylora. 

 Szeregi Fouriera. Twierdzenie Dirichleta, tożsamość Parsevalla. 

 Szeregi Fouriera. Rozwijanie funkcji zmiennej rzeczywistej w szereg Fouriera. 

VI. RACHUNEK MACIERZOWY 

 Macierze i wyznaczniki (macierz i jej własności, działania algebraiczne na macierzach; wyznacznik macierzy i jej własności; 
macierz odwrotna, rząd macierzy). 



 Układy równań liniowych (tw. Cramera, tw.Kroneckera-Capellego) 

VII. GEOMETRIA ANALITYCZNA w R3 

 Geometria analityczna w R3 (rachunek wektorowy – iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany – zastosowania). 

 Geometria analityczna w R3 (płaszczyzna i prosta w przestrzeni R3). 

ĆWICZENIA 

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE I UZUPEŁNIAJĄCE 

 Elementy logiki (Zdanie w matematyce, wartość logiczna zdania, Pojęcie tautologii.  Warunek dostateczny i konieczny.)  

 Zbiory (działania na zbiorach, suma i iloczyn nieskończonej ilości zbiorów iloczyn kartezjański).  

 Przykłady zastosowania  zasady indukcji zupełnej (na prostych przykładach).  

 Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną. 

 Przykłady funkcji w technice.  

 Przegląd funkcji elementarnych. Rozwiązywanie równań i nierówności z  wielomianami i funkcjami wymiernymi. 

 Rozwiązywanie równań i nierówności z  wielomianami i funkcjami wymiernymi. 

 Przegląd funkcji elementarnych.  Szkicowanie wykresów funkcji wykładniczych.  Rozwiązywanie równań i nierówności z 
funkcjami wykładniczymi.  

 Przegląd funkcji elementarnych. Szkicowanie wykresów funkcji logarytmicznych.  Rozwiązywanie równań i nierówności z 
funkcjami logarytmicznymi.  

 Przegląd funkcji elementarnych: funkcje trygonometryczne. Wykorzystywanie własności funkcji do szkicowania   wykresów 
funkcji trygonometrycznych. 

 Przegląd funkcji elementarnych. Wykorzystywanie własności funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania równań i nierówności 
trygonometrycznych. 

 Operacje na liczbach zespolonych. Rozwiązywanie równań algebraicznych w dziedzinie zespolonej. Znajdowanie postaci 
trygonometrycznej liczby zespolonej. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych.  

II. GRANICA I CIĄGŁOŚĆ 

 Obliczanie granic ciągów liczbowych (w szczególności z wykorzystaniem twierdzenia o trzech ciągach,  liczby e). Przykłady 
granic w sensie niewłaściwym i granic podciągów. 

 Obliczanie granic funkcji f: IR  IR.,    . granic jednostronnych, nieskończonych i w nieskończoności. Granice niektórych funkcji 
elementarnych. 

 Badanie ciągłości funkcji f: IR  IR..  

 Zastosowania własności Darboux. Określenie funkcji cyklometrycznych. 

III. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ 

 Obliczanie pochodnej funkcji f: IR  IR          z wykorzystaniem podstawowych reguł różniczkowania. 

 Zastosowania pochodnych funkcji elementarnych do obliczeń w geometrii, kinematyce i elektrotechnice.  Zastosowania różniczki 
zupełnej funkcji. 

 Badanie monotoniczności funkcji, poszukiwanie ekstremów lokalnych i globalnych  funkcji. 

 Obliczanie granic funkcji f: IR  IR. przy użyciu reguły de L’Hospitala.  Obliczanie pochodnych wyższych rzędów funkcji. 

 Przedstawienie elementarnych funkcji z wykorzystaniem wzoru Taylora. Badanie wypukłości, wklęsłości i punktów przegięcia 
wykresu funkcji. 

 Asymptoty wykresu funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 

IV. ELEMENTARNY RACHUNEK CAŁKOWY 

 Wyznaczanie całek nieoznaczonych (całkowanie przez podstawienie, przez części).  

 Całka nieoznaczona. Całkowanie funkcji wymiernych. 

 Całka nieoznaczona. Całkowanie różnych funkcji. 

 Obliczanie całek oznaczonych. Szacowanie całek. 

 Zastosowania całki oznaczonej w geometrii 

 Zastosowania całki oznaczonej w kinematyce i elektrotechnice. Obliczanie całek niewłaściwych. 

V. SZEREGI 



 Badanie zbieżności szeregów liczbowych o wyrazach nieujemnych i dowolnych.  

 Ciągi i szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe – wyznaczanie przedziałów zbieżności. Przykłady rozwinięć w szereg Taylora. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny; wykład konwersatoryjny;  wykład problemowy 

 Ćwiczenia – rozwiązywanie typowych zadań ilustrujących tematykę przedmiotu,  

 ćwiczenia na zastosowanie teorii, rozwiązywanie zadań problemowych.  

Sposób zaliczenia 

 Cztery kolokwia z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pozwalającymi na sprawdzenie, czy  

 student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 

 Egzamin pisemny i ustny. 

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.   

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

1. G. Decewicz, W. Żakowski: Matematyka I. WNT, W-wa, 2005 

2. W. Kołodziej, W. Żakowski: Matematyka II. WNT,W-wa, 2003 

3. W. Krysicki, L. Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I. PWN,W-wa,2008 

4. T. Trajdos: Matematyka III. WNT, W-wa, 2004 

Literatura uzupełniająca 

1. 1.M.Lassak: Matematyka dla studiów technicznych. WM, Bydgoszcz, 2010  

2. 2.W.Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski: Matematyka, Zadania. WNT, W-wa, 2004 

3. W. Stankiewicz: Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN,W-wa, 2009 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu MATEMATYKA II 
Kod 

 przedmiotu EPP11 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 60 - -  - 7 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 36 - -  - 7 

Odpowiedzialny za przedmiot dr Jan Szajkowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr Jan Szajkowski 

Cel przedmiotu 

Celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia podstawowych zagadnień matematycznych 
wymienionych w zakresie tematycznym przedmiotu właściwych dla studiowanego  kierunku  studiów - Energetyka. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Matematyka w zakresie podanym dla semestru I 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student definiuje pochodną cząstkową  funkcji 
dwóch zmiennych 

egzamin K_W01 

W02 

Student rozróżnia elementarne typy równań 
różniczkowych zwyczajnych I rzędu; potrafi 
określić równanie liniowe rzędu II o stałych 
współczynnikach 

egzamin K_W01 

W03 
Student  zna  zmianę zmiennych w całce podwójnej 
i potrójnej 

egzamin K_W01 

Umiejętności 

U01 

Student posługuje się pojęciem wektora i macierzy, 
umie obliczać wyznaczniki i rozwiązywać proste  
układy równań liniowych o stałych współczynnikach 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01, K_U09 

U02 

Student wykorzystuje twierdzenia i metody 
rachunku różniczkowego funkcji dwóch zmiennych 
do obliczania pochodnych cząstkowych oraz 

poszukiwania ekstremów lokalnych  

(na elementarnych przykładach). 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01,K_U09 

U03 

Student orientuje się w metodach rozwiązywania 
klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych 

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01, K_U09 

U04 

Student potrafi zastosować zmianę zmiennych w 
całkach podwójnej i potrójnej  

Kolokwium oraz 
bieżące 

przygotowanie do 
ćwiczeń 

K_U01, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać 
informacje w literaturze i w internecie 

Udział w dyskusjach 
prowadzonych w 

trakcie zajęć 
K_K01 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

K02 

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie Sprawdzenie 
pisemnych prac 

przygotowanych w 
zespołach 

K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

I. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY W PRZESTRZENIACH Rn 
 Różniczkowalność funkcji f: IRn  IR   (Określenie pochodnej cząstkowej funkcji dwóch zmiennych, formalne prawa 

różniczkowania, pochodna kierunkowa).  

 Pochodne cząstkowe wyższych rzędów i wzór Taylora, ekstrema lokalne i globalne, funkcje uwikłane, ekstrema warunkowe. 
Operatory teorii pola. 

 Funkcje uwikłane, ekstrema warunkowe. Krzywe i powierzchnie w Rn. 

II. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE 
 Podstawowe pojęcia teorii równań różniczkowych. Metody rozwiązywania wybranych równań różniczkowych zwyczajnych rzędu 

I (o zmiennych rozdzielonych). 

 Metody rozwiązywania wybranych równań różniczkowych zwyczajnych rzędu I (jednorodne, liniowe, Bernoulliego, zupełne) 

 Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach. Układy równań liniowych. 

 Układy równań liniowych.  

 Układy równań liniowych oraz informacyjnie:  wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych – (część materiału, 
wskazana przez wykładowcę, winna być opanowana przez studenta samodzielnie, na podstawie materiałów wskazanych przez 
wykładowcę).  

III. RACHUNEK CAŁKOWY w PRZESTRZENIACH  Rn  

 Całki wielokrotne (określenie i własności całki podwójnej i potrójnej Riemanna; całki iterowane i wzór Fubiniego). 

 Całki wielokrotne w obszarach normalnych w R2 i R3 ;tw. o zamianie zmiennych, zastosowania całek wielokrotnych. 

 Całki krzywoliniowe (całka krzywoliniowa zorientowana i niezorientowana oraz związek między nimi, zastosowania całek 
krzywoliniowych, twierdzenie Greena , pole potencjalne). 

 Z Całki powierzchniowe (całka powierzchniowa niezorientowana i zorientowana i jej interpretacje; twierdzenie  Gaussa-
Ostrogradskiego i twierdzenie Stokesa). 

V. FUNKCJE ZESPOLONE 
 Pochodna i całka (pochodna funkcji zespolonej zmiennej zespolonej, równania Cauchy’ego – Riemanna, całka funkcji 

zespolonej zmiennej zespolonej, tw. całkowe Cauchy’ego). 

 Własności funkcji analitycznych (wzór całkowy Cauchy’ego, rozwijalność funkcji analitycznej w szereg potęgowy, nierówności 
Cauchy’ego, szereg Laurenta i punkty osobliwe). 

 Zastosowania funkcji analitycznych (rachunek residuów, funkcje harmoniczne). 

Ponadto; materiał do opracowania przez studentów w zespołach, w formie pisemnej, na podstawie materiałów wskazanych przez wykładowcę:  

 Transformata Fouriera i Laplace`a. Zastosowania transformaty Laplace`a do rozwiązywania równań różniczkowych. 

 Wybrane metody numeryczne: (i)Interpolacja za pomocą wielomianów. (ii)Aproksymacja za pomocą wielomianów 
ortogonalnych. 

ĆWICZENIA 
I. SZEREGI 

 Rozwijanie funkcji w szereg Taylora. Szeregi Fouriera. 

 Rozwijanie funkcji w szereg Fouriera. 

II. RACHUNEK MACIERZOWY 

 Wykonywanie działań algebraicznych na macierzach. Obliczanie wyznaczników macierzy. Wyznaczanie macierzy odwrotnej i  
rzędu macierzy.  

 Rozwiązywanie układów równań liniowych (twierdzenie Cramera, twierdzenie kroneckera- Capellego)   

 Rozwiązywanie układów równań liniowych (metoda eliminacji Gaussa). 

III. GEOMETRIA ANALITYCZNA w R3 



 Geometria analityczna w R3 (operowanie rachunkiem wektorowym; obliczanie iloczynu skalarnego, wektorowego oraz 
mieszanego wektorów) geometria analityczna w R3 (operowanie rachunek wektorowy – iloczyn skalarny, wektorowy, 
mieszany – zastosowania). 

 Geometria analityczna w R3 (zastosowania iloczynu skalarnego, wektorowego oraz mieszanego wektorów). Wyznaczanie 
równania płaszczyzny i prostej  w R3 . 

 Geometria analityczna w R3. Wzajemne położenie punktów w R3 

IV. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY W PRZESTRZENIACH Rn 

 Różniczkowalność funkcji f: IR 
n
 IR   (Określenie pochodnej cząstkowej funkcji dwóch zmiennych, formalne prawa 

różniczkowania, różniczka zupełna funkcji dwóch zmiennych).  

 Obliczanie pochodnej funkcji dwóch zmiennych w kierunku wektora. Pochodne cząstkowe wyższych rzędów i wzór Taylora. 

 Ekstrema lokalne i globalne. Operatory teorii pola. 

 Funkcje uwikłane, ekstrema warunkowe. Krzywe i powierzchnie w Rn. 

V. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE 

 Podstawowe pojęcia teorii równań różniczkowych. Metody rozwiązywania wybranych równań różniczkowych zwyczajnych 
rzędu I (równanie o zmiennych rozdzielonych, równanie jednorodne). 

 Metody rozwiązywania wybranych równań różniczkowych zwyczajnych rzędu I: równanie liniowe ( o zmiennym i stałym 
współczynniku – metoda przewidywań), równanie  Bernoulliego, równanie  zupełne (czynnik całkujący). 

 Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach, metoda przewidywań.  

 Układy równań różniczkowych  liniowych.  

 Rozwiązywanie układów równań różniczkowych liniowych.  

 Proste przykłady rozwiązań zagadnień Cauchy`ego dla równań różniczkowych  cząstkowych quasi liniowych rzędu I  

 Klasyfikacja równań różniczkowych  cząstkowych rzędu II. Proste przykłady rozwiązań zagadnień Cauchy`ego. 

VI. RACHUNEK CAŁKOWY w PRZESTRZENIACH Rn 

 Obliczanie całki podwójnej i potrójnej Riemanna z wykorzystaniem wzoru Fubiniego. 

 Obliczanie całki podwójnej i potrójnej Riemanna z wykorzystaniem twierdzenia o zmianie zmiennych. 

 Zastosowania całek wielokrotnych. 

 Obliczanie całek krzywoliniowych: zorientowanej i niezorientowanej.  

 Zastosowania całek krzywoliniowych (twierdzenie Greena , pole potencjalne). Całki powierzchniowe. 

 Obliczanie całek powierzchniowych: niezorientowanej i zorientowanej. (Twierdzenie  Gaussa-Ostrogradskiego i twierdzenie 
Stokesa). 

VII. FUNKCJE ZESPOLONE 

 Obliczanie pochodnej funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. Badanie analityczności funkcji.  

 Obliczanie całek funkcji zespolonej zmiennej zespolonej. Zastosowanie  twierdzeń całkowych Cauchy’ego. 

 Rozwijalność funkcji analitycznej w szereg potęgowy. Szereg Laurenta i punkty osobliwe. 

 Residua i ich zastosowanie do obliczania całek.  

 Zastosowania transformaty Laplace`a do rozwiązywania równań różniczkowych. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny; wykład problemowy 

 Ćwiczenia – rozwiązywanie typowych zadań ilustrujących tematykę przedmiotu 

 Ćwiczenia na zastosowanie teorii, rozwiązywanie zadań problemowych.  

Sposób zaliczenia 

 Cztery kolokwia z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pozwalającymi na sprawdzenie, czy  

 student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 

 Egzamin pisemny i ustny. 

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu.  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.   



Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

1. W. Kołodziej, W. Żakowski, Matematyka II, WNT,W-wa, 2003 
2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I,II PWN,W-wa,2008 
3. W. Żakowski,W. Leksiński, Matematyka IV, WNT, W-wa, 1998 

Literatura uzupełniająca 

1. M. Lassak,Matematyka dla studiów technicznych,WM,Bydgoszcz,2010  
2. W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka, Zadania, WNT,W-wa,2004 
3. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN,W-wa,2009 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 

Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Fizyka  
Kod 

 przedmiotu EPP12 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I  Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 6 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 21 -  - 6 

Odpowiedzialny za przedmiot dr Stefan Jerzyniak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr Stefan Jerzyniak 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z fizyką w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki i fizyki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

 sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna ogólny opis matematyczny zjawisk i procesów 
w fizyce 

Część pisemna 
egzaminu 

K_W01 

W02 
rozumie zjawiska i wybrane procesy fizyczne w 
energetyce 

Część pisemna 
egzaminu 

K_W01 

W03 
zna metody określania podstawowych parametrów i 
wielkości fizycznych 

Opracowanie 
sprawozdania 
z laboratorium 

K_W01 

W04 
zna zasady fizyczne funkcjonowania wybranych 
urządzeń elektrycznych i umie się nimi posługiwać 
w laboratorium fizycznym 

Wykonanie 
praktyczne 
ćwiczenia 

K_W01 

Umiejętności 

U01 
potrafi opisać i wyjaśnić analizowane zjawiska i 
procesy fizyczne 

Część ustna 
egzaminu 

K_U01, K_U09 

U02 
umie zastosować wybrane metody matematyczne 
do opisu tych zjawisk 

Część ustna 
egzaminu 

K_U01, K_U09 

U03 
umie dostrzec zależności fizyczne w 
rozpatrywanych przykładach w praktyce 
laboratoryjnej 

Wykonanie 
praktyczne 
ćwiczenia 

K_U01, K_U08 

U04 
potrafi rozwiązywać podstawowe zagadnienia 
fizyczne w praktyce 

Wykonanie 
praktyczne 
ćwiczenia 

K_U01, K_U08 

U05 
posiada umiejętność doboru sposobów i metod 
pomiarowych wymaganych w technice 
laboratoryjnej 

Wykonanie 
praktyczne 
ćwiczenia 

K_U01, K_U08 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

rozmowa K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane 
zadania związane z pracą zawodową 

rozmowa K_K04 

Treści programowe 

WYKŁADY 
I. Miejsce i rola fizyki we współczesnej nauce i technice 



 Fizyka jako siła sprawcza rozwoju naukowego, technicznego i ekonomicznego w skali świata. 

 Fizyka -jako niezastąpiona baza dla innych nauk takich jak chemia, , biologia, medycyna, informatyka.  

 Rola fizyki dla rozwoju obecnej i przyszłej techniki. 

II. Wybrane problemy i zastosowania teorii względności, optyki i akustyki. 

 Fizyka klasyczna, relatywistyczna i teoria względności. 

 Drgania a fale. Zjawisko rozchodzenia się fal. Fale akustyczne i elementy akustyki. 

 Elementy optyki geometrycznej. Podstawy optyki falowej zjawiska interferencji dyfrakcji i polaryzacji światła. 

 Podstawy optyki kwantowej. Kwantowość promieniowania i energia promienista. Zjawisko fotoelektryczne i efekt Comptona. 
Dualizm korpuskularno-falowy światła i materii. 

III. Fizyka atomowa i jądrowa. 

 Budowa atomu i jądra atomowego. 

 Widmo atomu wodoru. Poziomy energetyczne atomu  i przejścia kwantowe. Emisja i absorpcja energii w atomie. 

 Energia wiązania jądra atomowego. Rozpady promieniotwórcze. Szeregi promieniotwórcze.  

 Reakcje jądrowe, reaktory jądrowe. Podstawy energetyki  jądrowej. 

IV. Zjawisko konwersji energii. 

 Energia uzyskiwana w procesach spalania paliw, a  odnawialne źródła energii.  

 Charakterystyka odnawialnych źródeł energii. Energia promieniowania  Słońca, energia geotermiczna i pływów, energia wód 
, wiatru  i energia biomasy.  

 Energia elektryczna. Konwersja energii słonecznej w elektryczną, metoda fotowoltaiczna, fototermiczna,  fotochemiczna, 
fotoogniwo. 

Laboratorium  

 Wyznaczanie stałej dielektrycznej różnych materiałów. 

 Doświadczalne sprawdzanie prawa Hooke’a. 

 Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej. 

 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego i wyznaczanie stałej Plancka. 

 Badanie modułu Peltiera. 

 Wyznaczanie prędkości dźwięku, długości fali akustycznej oraz średniej masy cząsteczkowej powietrza przy pomocy interferometru 
Quinckiego. 

 Wyznaczanie parametrów ruchu drgającego przy pomocy wahadła fizycznego regulowanego i odwracalnego. 

 Badanie pompy cieplnej Peltiera. 

 Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej w efekcie fotowoltaicznym. 

 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego w Sulechowie przy pomocy wahadła rewersyjnego. 

 Wyznaczanie modułu sztywności na skręcanie metodą dynamiczną. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

Ocena końcowa na podstawie średniej  oceny z egzaminu (50%) i oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (50%). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń praktycznych oraz opracowanie i złożenie 
sprawozdań. 

Literatura podstawowa 

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1-5,  PWN W-wa, 2003 

2. J. Orear, Fizyka t.1-2  WNT W-wa 2004  

3. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN W-wa 1999 

4. C. Bobrowski, Fizyka krótki kurs dla inżynierów, WNT W-wa, 2005 



Literatura uzupełniająca 

1. R.P. Feynman, Wykłady z fizyki, t.1-3, PWN W-wa 2007. 

2. E. Boeker, R. Van Grondelle, Fizyka Środowiska,  PWN W-wa 2002 

3. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka t.1 i 2,  PWN, W-wa, 1997 

4. H. Szydłowski, Niepewność w pomiarach. Międzynarodowe standardy w praktyce, Wyd. Naukowe UAM Poznań 2001 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

                                                                      

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Chemia 
Kod 

 przedmiotu EPP13 

Rok I 

Liczba 

Forma zajęć 
Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 18 -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot dr Anna Romankiewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr Anna Romankiewicz 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowej wiedzy chemicznej i technik laboratoryjnych potrzebnych w toku dalszego studiowania przedmiotów 
pokrewnych z chemią.  

Opanowanie opisywania właściwości pierwiastków chemicznych, pisania równań reakcji chemicznych, nazewnictwa i właściwości 
związków nieorganicznych, wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych, teorii wiązań chemicznych, rozumienia struktury i 
zachowania podstawowych grup związków organicznych, opanowania podstawowych technik laboratoryjnych, wykonywania 
podstawowych analiz chemicznych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, matematyka, podstawy obliczeń chemicznych. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 definiuje podstawowe pojęcia chemiczne egzamin K_W01 

W02 klasyfikuje związki nieorganiczne egzamin K_W01 

W03 
wymienia i opisuje czynniki wpływające na 
szybkość reakcji chemicznej 

wejściówka K_W01 

W04 definiuje twardość wody i jej rodzaje wejściówka K_W01 

W05 
rozróżnia podstawowe rodzaje wiązań w 
cząsteczkach 

egzamin K_W01 

W06 
wyjaśnia związek między budową atomu a jego 
położeniem w  układzie okresowym pierwiastków 
chemicznych 

wejściówka, 
egzamin 

K_W01 

W07 
opisuje budowę i właściwości związków 
nieorganicznych 

egzamin K_W01 

W08 opisuje właściwości gazów, cieczy i ciał stałych egzamin K_W01 

W09 
opisuje zjawisko korozji, przyczyny i sposoby 
zapobiegania korozji 

egzamin K_W01 

W10 
opisuje budowę i właściwości związków 
organicznych 

egzamin K_W01 

Umiejętności 

U01 
pisze i bilansuje równania reakcji wejściówka, 

egzamin 
K_U01,  K_U09 

U02 
nazywa związki organiczne i nieorganiczne wejściówka, 

egzamin 
K_U01,  K_U09 

U03 
określa typ powstającego wiązania między dwoma 
pierwiastkami 

egzamin 
K_U01, K_U08, 

K_U09 

U04 
posługuje się podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym, sporządza roztwory o zadanym 
stężeniu 

wykonanie 
oznaczenia 

K_U01, K_U08, 
K_U09 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

U05 
wykonuje obliczenia chemiczne w zakresie 
stężenia molowego i procentowego 

wejściówka  K_U01, K_U09 

U06 wykonuje obliczenia stechiometryczne wejściówka K_U01, K_U09 

U07 
oznacza pH kwasów, zasad, soli i roztworów 
buforowych 

wykonanie 
oznaczenia 

K_U01, K_U08, 
K_U09 

U08 
sporządza roztwory mianowane 

wykonanie analizy 
K_U01, K_U08, 

K_U09 

U09 
wykonuje  miareczkowania alkacymetryczne wykonanie 

oznaczenia 
K_U01, K_U08, 

K_U09 

U10 
identyfikuje kationy w mieszaninie, identyfikuje 
związki organiczne 

wykonanie 
oznaczenia 

K_U01, K_U08, 
K_U09 

U11 
analizuje i porównuje  wpływ jonów znajdujących 
się w roztworze na wytrącanie się soli trudno 
rozpuszczalnej 

wykonanie 
oznaczenia 

K_U01, K_U08, 
K_U09 

U12 
przeprowadza proces destylacji 

wykonanie analizy 
K_U01, K_U08, 

K_U09 

U13 
oznacza temperaturę wrzenia cieczy wykonanie 

oznaczenia 
K_U01, K_U08, 

K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość niebezpieczeństw znajdujących 
się na pracowni chemicznej 

wykonanie 
oznaczenia 

K_K04 

K02 
posiada umiejętność pracy w zespole przy 
przygotowywaniu i wykonywaniu oznaczeń 
chemicznych 

wykonanie 
oznaczenia 

K_K03 

Treści programowe 

Wykłady 
 Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Jednostki masy atomowej, cząsteczkowej. 

 Budowa atomu – struktura elektronowa i układ okresowy pierwiastków.  

 Charakterystyka pierwiastków układu okresowego i ich najważniejszych związków.  

 Rodzaje roztworów. Sposoby wyrażania stężeń roztworów.  

 Klasyfikacja związków nieorganicznych. Teorie kwasów i zasad.  

 Typy wiązań chemicznych. Polarność cząsteczek.  

 Reakcje chemiczne. Procesy utleniania i redukcji. Procesy spalania i korozji. 

 Równowaga w roztworach elektrolitów. Elektrolity słabe i mocne.  

 Stan gazowy. Ciecze i ciała stałe.  

 Termodynamika chemiczna. Kinetyka chemiczna.  

 Wprowadzenie do chemii organicznej. Budowa związków organicznych.  

 Charakterystyka podstawowych grup funkcyjnych – węglowodory alifatyczne i aromatyczne.  

 Charakterystyka alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów.  

 Metody instrumentalne w analizie chemicznej. 

Laboratorium 

 Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. Techniki laboratoryjne.  

 Obliczenia rachunkowe - podstawowe pojęcia, budowa atomu, mol.  

 Obliczenia rachunkowe – stężenia roztworów procentowe, molowe, mieszanie roztworów o różnych stężeniach.  

 Układanie równań reakcji chemicznych. Dobieranie współczynników w równaniach reakcji chemicznych.  

 Obliczenia oparte na równaniach reakcji chemicznych.  

 Analiza jakościowa. Oznaczanie kationów i anionów.  

 Kinetyka chemiczna. Badanie wpływu temperatury i stężenia reagentów na szybkość reakcji chemicznych.  



 Sporządzanie mianowanych roztworów kwasów i zasad. Analiza miareczkowa.  

 Alkacymetryczne oznaczanie zasadowości wody. Oznaczanie twardości wody metodą kompleksometryczną – wersenianową. 
Badanie właściwości wody.  

 Roztwory buforowe. Kolorymetryczny pomiar pH roztworów buforowych.  

 Destylacja. Wyznaczanie temperatury wrzenia jednorodnej cieczy organicznej. 

 Identyfikacja podstawowych klas związków organicznych i grup charakterystycznych metodami chemicznymi. 

 Otrzymywanie aspiryny. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Metody podające  wykład informacyjny, wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 Metody poszukujące ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe, doświadczenia, obserwacja, pomiar 

 Metody eksponujące pokaz 

Sposób zaliczenia 

 Egzamin 

Literatura podstawowa 

1. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. Tom 1-3 PWN Warszawa 1994  

2. Pajdowski L. Chemia ogólna. PWN Warszawa 1998.   

3. Mastalerz P. Chemia organiczna. Wrocław, Wydawnictwo Chemiczne 2000.      

Literatura uzupełniająca 

1. Kupryszewski G. Wstęp do chemii organicznej. PWN 1994. 

2. Minczewski J., Marczenko Z. Chemia analityczna t.1 i 2. PWN Warszawa 2001. 

3. Morrison R., Boyd R. Chemia organiczna. PWN Warszawa 2010. 

4. Pazdro K.M. Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie. Oficyna Edukacyjna 1993. 

 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska 
Kod 

 przedmiotu EPP14 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 45 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 27 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne doc. dr inż. Julian Jakubowski  

Cel przedmiotu 

Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystywania grafiki inżynierskiej w zakresie wspomagania 
rozwiązywania problemów inżynierskich w energetyce, w tym: 

 praktyczne opanowanie podstaw rysunku technicznego,  

 praktyczne wykorzystanie programu AutoCad jako narzędzia wspomagającego grafikę inżynierską.  

 nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi zasadami przekazu informacji za pomocą rysunku (szkiców, 
schematów, wykresów, rysunków technicznych). 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera. Podstawy geometrii na bazie matematyki. 

Efekty kształcenia 

 
Symbol 

 
Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 
efektu kształcenia 

Odniesienie do  
efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

 
W01 

zna podstawową terminologię dotyczącą grafiki 
inżynierskiej, rozumie sposób wymiany informacji 
inżynierskiej 

Kolokwium K_W02  
W02 

przedstawia i opisuje problemy inżynierskie w języku 
rysunku technicznego z wykorzystaniem modeli 2D i 3D 

W03 dobiera odpowiedni sposób prezentacji zadania 
inżynierskiego z zakresu energetyki 

Umiejętności 

 
U01 

potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać rysunek 
techniczny i grafikę inżynierską przy rozwiązywaniu 
zadań inżynierskich Kolokwium 

K_U02, K_U07 U02 stosuje techniki zapisu konstrukcji zarówno w układzie 
2D jak i 3D 

U03 sporządza dokumentację rysunkową do określonego 
zadania projektowego 

Kolokwium/ 
prezentacja 

Kompetencje społeczne 

K01 rozumie znaczenie wymiany informacji za pomocą grafiki 
inżynierskiej 

 
Prezentacja projektu 

K_K01, K_K03 

K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności inżynierskiej 

K_K02 

Treści programowe 

 Pojęcia podstawowe znormalizowane elementy rysunku technicznego, formaty arkuszy, linie pismo, tabelka. Realizacja 
wymienionych elementów w programie AutoCAD.  

 Układy współrzędnych kartezjański i biegunowy. Wprowadzanie współrzędnych w układzie względnym i bezwzględnym. 
Odwzorowanie podstawowych obiektów graficznych na płaszczyźnie.  



 Transformacje w układzie kartezjańskim i biegunowym. 

 Narzędzia wspomagające rysowanie i modyfikacje obiektów graficznych (warstwy, style) 

 Kolokwium 

 Rzutowanie prostokątne, zasady (rzuty Monge’a). Układ rzutni, przekroje, kłady.  

 Rysowanie przekrojów złożonych, przekroje obiektów symetrycznych. 

 Wymiarowanie, wprowadzanie tolerancji wymiarów, kształtu, położenia. Chropowatość powierzchni – zasady oznaczania na 
rysunku technicznym. 

 Rysowanie schematów urządzeń energetycznych. Bloki i atrybuty.  

 Kolokwium. 

 Modelowanie 3D (bryłowe) – elementy podstawowe. 

 Modelowanie 3D – generatory brył. 

 Generowanie dokumentacji 2D na bazie modelu 3D. 

 Rysunek złożeniowy. 

 Kolokwium. Prezentacja projektów. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie semestru 

Literatura podstawowa 

3. Pikoń A. Autocad 2009. Wyd. Helion 2010 
4. Grochowski B., Elementy geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa 2002 
5. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2003 

Literatura uzupełniająca 

2. Red. Skalski K. Grafika komputerowa, modelowanie geometryczne. Wyd. Oficyny Politechniki Warszawskiej 2006. 
3. Lisowski E. Modelowanie geometrii elementów maszyn I urządzeń w systemach CAD. Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2003. 
4. Filipowicz K., Kowal A., Rysunek techniczny z ćwiczeniami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004 

 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 
  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu 
Komputerowo wspomagane 

projektowanie 
Kod 

 przedmiotu EPP15 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 
 

- 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem  - 21 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne doc. dr inż. Julian Jakubowski 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych związanych z komputerowym wspomaganiem 
projektowania w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie informatyki, matematyki, fizyki, mechaniki technicznej, elektrotechniki 
oraz elektroniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna wybrane pakiety programów komputerowych 
wspomagające projektowanie w energetyce 

sprawdzenie 
przygotowania do 

wykonania ćwiczeń 
laboratoryjnych  

K_W01, K_W02 

Umiejętności 

U01 

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

ocena sprawności 
wykonania ćwiczeń  

   K_U08, K_U09 

U02 
potrafi wykorzystywać do formułowania i  
rozwiązywania zadań inżynierskich metody 
analityczne oraz symulacyjne   

sprawdzenie 
przygotowania do 

wykonania ćwiczeń  
K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

sprawdzenie 
przygotowania do 

wykonania ćwiczeń   
K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

ocena sprawności 
wykonania ćwiczeń 

laboratoryjnych  
K_K03 

Treści programowe 

 Wprowadzenie. Efekty kształcenia. Program przedmiotu. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Charakterystyka 
ogólna narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie. 

 CAD z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych, funkcje agregujące, formuły.   

 Modelowanie obiektów o założonych momentach bezwładności. 

 Projektowanie obiektów w AutoCAD Mechanical z wykorzystaniem przeglądarki komponentów. 

 Generowanie części znormalizowanych, generatory części maszynowych w AutoCAD Mechanical. 

 Modelowanie komponentu z wykorzystaniem przeglądarki obiektu i poleceń szkicu w Autodesk Inventor. 



 Modelowanie bryłowe w środowisku części i zespołu części. Rola wiązań ustalających.  

 Projektowanie typowych części maszynowych przy użyciu generatorów w AutoDesk Inventor. 

 Obliczenia konstrukcyjne elementów i podzespołów maszyn.  

 Wykorzystanie metody MES do wyznaczania naprężeń. 

 Animacja i symulacja montażu w pakiecie Autodesk Inventor. 

 Projektowanie układów elektrycznych i hydraulicznych z wykorzystaniem bibliotek Content Center. 

 Transformacja modelu 3D na płaszczyznę, tworzenie dokumentacji projektowej w AutoDesk Inventor. 

 Makropolecenia VBA w systemach CAD do tworzenia obiektów i symulacji. 

 Zaliczenie. 

 

Metody / techniki dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 

Literatura 
1. Autodesk,  AutoCAD  Mechanical  2009  Pierwsze kroki,  Kwiecień 2008, pl.scribd.com/doc/23678499/ACAD – Mech – 2009 – 

GetStart, 

2. Pomoc programu AutoCAD Mechanical 2009 i Autodesk Inventor 2009, 

3. Jaskólski A., Autodesk Inventor 2009PL/2009+ Metodyka projektowania, PWN Warszawa 2009, 

4. Płuciennik P., Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor, WNT, Warszawa 2013, 

5. AutoCAD 2002 i 2004 Tworzenie makr w VBA, 

6. Walkenbach J., Excel 2010 PL Biblia, Helion 2011. 

 
 
Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 
 
 
  

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Elektrotechnika I 
Kod 

 przedmiotu EPK16 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 45 45 - -  - 9 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 27 - -  - 9 

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

Prowadzący zajęcia dydaktyczne 
prof. dr hab. inż. Marian Miłek,  

dr inż. Radosław Kasperek, mgr inż. Radosław Grech 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z elektrotechniką, zjawiskami 
elektrycznymi ze szczególnym naciskiem na zastosowanie w energetyce, rozumienia podstawowych zjawisk elektrostatyki i 
magnetyzmu, rozwiązywania obwodów elektrycznych za pomocą rachunku liczb zespolonych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki i fizyki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów 
fizycznych w układach elektrycznych 

Egzamin pisemny K_W02, K_W03 

W02 
rozumie  i potrafi opisywać zjawiska i procesy 
fizyczne zachodzące w polu elektrycznym i 
magnetycznym 

Egzamin pisemny K_W02, K_W03 

W03 rozumie  i potrafi opisywać obwody rezonznsowe Egzamin pisemny K_W02, K_W03 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność doboru podstawowych 
parametrów układów elektrycznych 

Sprawdziany przed 
rozpoczęciem 

nowego tematu 
K_U08, K_U09 

U02 
posiada umiejętność rozwiązywania prostych 
obwodów elektrycznych rezonansowych 

kolokwium K_U08, K_U09 

U03 potrafi opisywać podstawowe zjawiska elektryczne kolokwium K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Ocena aktywności 
na zajęciach 

K_K01 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp Program przedmiotu ELEKTROTECHNIKA. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie Prawo 
Culomba. Natężenie pola elektrycznego. Dipol elektryczny. 

 Natężenie pola elektrycznego na osi dipola. Potencjał. 

 Dipol w jednorodnym polu elektrycznym.  

 Polaryzacja dielektryka. Kondensator bez i z dielektrykiem. Trzy wektory.  

 Pojemność kondensatora, łącznie kondensatorów. Gęstość energii pola elektrycznego. 

 Przewodnictwo metali model gazu doskonałego, model kwantowy. 

 Elektrony w polu elektrycznym, prawo Ohma. 



 Magnetyzm Indukcja magnetyczna, prawo Ampera, zależność pomiędzy indukcją i natężeniem pola magnetycznego. 

 Strumień magnetyczny, siła Lorenza. 

 Dwa przewody z prądem, toroid, dipol magnetyczny. 

 Prawo Ohma dla obwodu magnetycznego. 

 Siły działające na elektron, magneton Bohra, elektron orbitralny w polu magnetycznym, trzy wektory magnetyczne. 

 Paramagnetyzm i diamagnetyzm 

 Prawo Faraday’a, napięcia sinusoidalne generacja napięcia sinusoidalnego. 

 Równania Maxwella, opis sygnałów, wielkości charakteryzujące prąd i napięcie. 

 Napięcie sinusoidalne – opis elementów R, L, C i ich kombinacji  

 Źródła energii – równoważność źródeł prądowych i napięciowych, łączenie źródeł 

 Metody rozwiązywania obwodów elektrycznych prawo Kirchhoffa, metody Thevenina i Nortona 

 Metoda superpozycji oraz prądów oczkowych. 

 Analiza złożonych obwodów elektrycznych. Wykresy wektorowe. 

 Analiza złożonych obwodów elektrycznych. Wykresy wektorowe. 

 Rezonans napięć w obwodzie RLC. 

 Rezonans prądów w obwodach RLC oraz RL-C. 

ĆWICZENIA 

 Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Metody rozwiązywania zadań. 

 Natężenie pola elektrycznego - zadanie 

 Potencjał elektryczny – zadania 

 Polaryzacja dielektryka  

 Kondensatory bez i z dielektrykiem 

 Łączenie kondensatorów 

 Energia pola elektrycznego 

 Obliczenia obwodów przewodzących 

 Łączenie przewodników 

 Prawo Ohma 

 Natężenie pola magnetycznego 

 Indukcja 

 Paramagnetyzm diamagnetyczny i ferromagnetyzm 

 Obwody magnetyczne 

 Energia pola magnetycznego 

 Proste obwody elektrycznye (opis i wykresy wskazowe)  

 Przekształcania źródeł prądowych 

 Zastosowanie metody Thevenina i Nortona 

 Zastosowanie metody superpozycji 

 Zastosowanie kombinacji metod 

 Obliczenia mocy zespolonej 

 Szeregowy rezonans napięć 

 Równoległy rezonans napięć 

Metody / techniki dydaktyczne 

 wykład informacyjny, 



 wykład problemowy, 

 ćwiczenia praktyczne. 

Sposób zaliczenia 

Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń). 

Literatura 

1. Bolkowski St. Teoria obwodów elektrycznych,  WNT, Warszawa 1998, 
2. Cieśla A. Elektryczność i magnetyzm w przykładach i zadaniach, AGH Kraków 2006, 
3. M. Miłek, Materiały pomocnicze do wykładów, Elektrotechnika I, Sulechów 2010, na prawach rękopisu.    
4. Rawa H. Podstawy elektromagnetyzmu. OWPW Warszawa 2005, 
5. Cichowska Z., Pasko M. Wykłady z elektrotechniki teoretycznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Elektrotechnika II 
Kod 

 przedmiotu EPK17 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 45 15 30 -  - 9 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 27 9 21 -  - 9 

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

Prowadzący zajęcia dydaktyczne 
prof. dr hab. inż. Marian Miłek, dr inż. Radosław Kasperek,  

mgr inż. Radosław Grech 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z elektrotechniką, zjawiskami 
elektrycznymi ze szczególnym naciskiem na zastosowanie w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, metrologii oraz 
podstawowych układów cyfrowych. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie i potrafi opisywać układy elektryczne 
trójfazowe 

Egzamin pisemny 

K_W02, K_W03 

W02 
zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów 
fizycznych w układach elektrycznych w stanach 
nieustalonych 

K_W02, K_W03 

W03 
rozumie  i potrafi opisywać zjawiska i procesy 
fizyczne zachodzące w układach elektrycznych w 
stanach nieustalonych 

K_W02,K_W03 

W04 
zna metody określania podstawowych parametrów 
funkcjonalnych urządzeń i systemów elektrycznych 

K_W03 

Umiejętności 

U01 
potrafi rozwiązywać podstawowe układy 
elektryczne trójfazowe 

Kolokwium na 
ćwiczeniach  

K_U08, K_U09 

U02 
potrafi konstruować i badać podstawowe układy 
elektryczne – stany nieustalone 

Ocena realizacji 
ćwiczenia 

laboratoryjnego  
K_U08, K_U09 

U03 
posiada umiejętność doboru podstawowych 
parametrów układów elektrycznych 

Ocena 
sprawozdania 

laboratoryjnego  
K_U08, K_U09 

U04 

potrafi identyfikować błędy i usterki w obwodach 
elektrycznych 

Kontrola usuwania 
błędów w obwodach 

przez 
prowadzącego 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Ocena aktywności 
na zajęciach 

K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

Ocena aktywności 
na zajęciach 

K_K04, K_K05 

K03 
potrafi działać w grupie przy realizacji prac 
inżynierskich 

Ocena aktywności 
na zajęciach 

K_K03 



Treści programowe 

 
WYKŁADY 

 Wprowadzenie. Omówienie programu i efektów kształcenia. Indukcyjność wzajemna, sprzężenie magnetyczne dodatnie i 
ujemne. 

 Transformator – wyprowadzenie schematu zastępczego transformatora. 

 Układy z indukcyjnościami wzajemnymi. 

 Generacja napięć sinusoidalnych trójfazowych. 

 Układy połączeń w obrotach trójfazowych 

 Kompensacja mocy biernej. 

 Obwody trójfazowe niesymetryczne – metoda składowych symetrycznych. 

 Stany nieustalone w obwodach elektrycznych liniowych. Rozwiązania obwodów liniowych w dziedzinie czasu. Stany nieustalone 
w obwodach RL,RC, RLC przy wymuszeniach stałych  -   komutacja. 

 Rozładowanie kondensatora przez rezystor. Zwarcie dwóch kondensatorów przez rezystor. Stany nieustalone – zamknięcie 
obwodu. Zwarcie lub rozwarcie rezystora w obwodzie z  cewką. Zwarcie w gałęzi równoległej. 

 Rozładowanie kondensatora w obwodzie RLC. Standaryzacja równania. Obwód nietłumiony - bez wymuszenia. Obwód 
oscylacyjnie tłumiony. Obwód tłumiony. 

 Zadania i przykłady stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych 

 Zadania i przykłady stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych 

 Szeregi  Fouriera. Sygnały okresowe. Wyprowadzenie współczynników szereg Fouriera. Zespolony szereg Fouriera. 
Charakterystyki widmowe sygnałów. 

 Zadania i przykłady szeregów Fouriera. Wyprowadzania współczynników dla sygnałów o różnych przebiegach. 

 Zadania i przykłady szeregów Fouriera. Wyprowadzania współczynników dla sygnałów o różnych przebiegach. 

 Obliczanie prądów i napięć w obwodach przy wymuszeniach niesinusoidalnych. Wartość skuteczna przebiegów odkształconych. 
Moc  w obwodach o prądach i napięciach niesinusoidalnych. Moc bierna przy przebiegach  niesinusoidalnych. Teoria  Budeanu. 
Teoria   Fryzego. Miary odkształcenia sinusoidy. 

 Zadania i przykłady obliczania parametrów w obwodach elektrycznych przy wymuszeniach niesinusoidalnych 

 Transformata Fourier. Odwrotna   transformata Fouriera. Właściwości transformacji  Fouriera. Przykłady transformat. 
Transmitancja widmowa. Znaczenie funkcji przejścia. 

 Wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych w obwodach elektrycznych 

 Przekształcenie  Laplace’a. Przykłady transformat  Laplace’a. Transformaty wybranych funkcji. Podstawowy  wzór  Heaviside’a. 
Metoda residuów. Metoda residuów -  przykłady. 

 Opis operatorowy elementów obwodu 

 Rozwiązywania zadań z wykorzystaniem przekształcenia  Laplace’a, wzoru  Heaviside’a, metody residuów. 

ĆWICZENIA 
Rozwiązywanie zadań z zakresu: 

 Indukcyjności wzajemnej 

 Obwodów rezonansowych z indukcyjnością wzajemną 

 Generacji napięć trójfazowych 

 Układów połączeń obrotów trójfazowych 

 Układów trójfazowych niesymetrycznych 

 Mocy w układach trójfazowych 

 Kolokwium zaliczeniowe 

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

L1. Badanie obwodów prądu stałego 

 badanie obwodu zawierającego szeregowo połączone rezystory 

 badanie obwodu zawierającego równolegle połączone rezystory 

 zastosowanie twierdzenia Thevenina 

 zastosowanie zasady superpozycji 

 badanie obwodów zawierających elementy nieliniowe 



L2. Badanie obwodów prądu zmiennego 

 pomiary pojemności 

 badanie właściwości obwodów RC zasilanych napięciem sinusoidalnym 
 szeregowe połączenie RC 
 równoległe połączenie RC 

 badanie właściwości obwodów RL zasilanych napięciem sinusoidalnym 
 szeregowe połączenie RL 
 równoległe połączenie RL 

 badanie właściwości obwodu RC zasilanego napięciem odkształconym 

L3. Rezonans w szeregowym i równoległym obwodzie RLC 

 wyznaczanie charakterystyki zmian wartości prądu I płynącego w szeregowym obwodzie RLC w funkcji pojemności  

 wyznaczanie charakterystyk rezonansowych szeregowego obwodu RLC  

 wyznaczanie parametrów obwodu rezonansowego, badanie wpływu dobroci na właściwości obwodu 

 wyznaczanie charakterystyk rezonansowych równoległego obwodu RLC 

 badanie wpływu dobroci na właściwości obwodu, wyznaczanie parametrów równoległego obwodu rezonansowego 

 badanie wpływu rezystancji R na częstotliwość rezonansową 

L4. Magnetyzm i elektromagnetyzm 

 magnetyzm, 

 elektromagnetyzm, 

 transformator, 

 przekaźnik, 

 hallotron, 

 kontaktron. 

L5. Badanie układów trójfazowych 

 pomiary w generatorze prądu trójfazowego 

 pomiary w układzie gwiazdy 

 pomiary w układzie połączenia w trójkąt 

 pomiary mocy w układach trójfazowych 

L6. Badanie filtrów 

 projektowanie filtrów, 

 badanie właściwości dynamicznych czwórnika, 

 wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych czwórnika 

L7. Stany nieustalone w obwodach elektrycznych 

 stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC 

 włączenie napięcia stałego 

 rozładowanie kondensatora 

 włączenie napięcia sinusoidalnego 

 stan nieustalony w dwójniku szeregowym RL 

 włączenie napięcia stałego 

 wyłączenie napięcia i zwarcie obwodu 

 włączenie napięcia sinusoidalnego 

 obliczanie i obserwacja stanów nieustalonych w dwójniku szeregowym RLC 

 włączenie napięcia stałego w obwodzie aperiodycznym 

 wyłączenie napięcia w obwodzie aperiodycznym 

 włączenie napięcia sinusoidalnego w obwodzie aperiodycznym 

 włączenie napięcia stałego w obwodzie aperiodycznym krytycznym 

 wyłączenie napięcia w obwodzie aperiodycznym krytycznym 

 włączenie napięcia sinusoidalnego w obwodzie aperiodycznym krytycznym 

 włączenie napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym 

 wyłączenie napięcia w obwodzie oscylacyjnym 

L8. Widma sygnałów okresowych 

 analityczne wyznaczanie widm zadanych sygnałów 

 pomiar widm zadanych sygnałów 

 wyznaczanie odpowiedzi układu liniowego i nieliniowego na pobudzenie okresowe 

 analiza zjawiska aliasingu  

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Ćwiczebna, 



 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

 Egzamin pisemny 

 Kolokwium z ćwiczeń 

 Prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych, 

Sposób zaliczenia 

Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń). 

Literatura 

1. Osiowski J., Szabatin J. Podstawy teorii obwodów, WNT, Warszawa 1998, 

2. Pasko M., Cichowska Z. Przykłady i zadania z dynamiki elektrycznych obwodów liniowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2003, 

3. M. Miłek, Materiały pomocnicze do wykładów, Elektrotechnika II, Sulechów 2010, na prawach rękopisu, 

4. Radosław Grech, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, Sulechów 2008, na prawach rękopisu. 

5. Szacka K. Teoria układów dynamicznych, OWPW Warszawa 1999, 

6. Siwczyński M. Problemy i zadania z teorii obwodów i układów w ujęciu funkcjonalnym, Wydawnictwo WSInż. Zielona Góra 1986. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Podstawy elektroniki 
Kod 

 przedmiotu EPK18 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowej wiedzy o podstawowych przyrządach półprzewodnikowych i optoelektronicznych oraz o właściwościach, 
doborze i zastosowaniach podstawowych układów elektronicznych w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki oraz elektrotechniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna podstawowe modele, działanie oraz 
charakterystyki podstawowych przyrządów 
półprzewodnikowych 

- dwa kolokwia (1 z 
ok. 8 zagadnień), 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 60 pytań). 

K_W02, K_W03 

W02 

zna podstawowe funkcje układów elektronicznych - dwa kolokwia (1 z 
ok. 8 zagadnień), 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 60 pytań). 

K_W02, K_W03 

W03 

potrafi określić i opisać topologie, schematy 
zastępcze, działanie i właściwości podstawowych 
układów elektronicznych 

- dwa kolokwia (6 z 
ok. 8 zagadnień), 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 60 pytań). 

K_W02, K_W03 

Umiejętności 

U01 
potrafi dobrać typ i określić parametry 
podstawowych przyrządów półprzewodnikowych do 
układów elektronicznych 

- egzamin (losowo 2 
z ok. 60 pytań) 

K_U08, K_U09 

U02 
potrafi zaproponować układ elektroniczny do 
realizacji określonej funkcji 

- egzamin (losowo 2 
z ok. 60 pytań) 

K_U08, K_U09 

U03 
potrafi określić przydatność podstawowych układów 
elektronicznych w energetyce 

- egzamin (losowo 2 
z ok. 60 pytań) 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
zwłaszcza w kontekście omawianego przedmiotu 

- egzamin (losowo 2 
z ok. 60 pytań) 

K_K01 

 
 

Treści programowe 
 Wprowadzenie. Program przedmiotu. Literatura. Warunki zaliczenia przedmiotu, pytania egzaminacyjne. Charakterystyka 

ogólna elektroniki, przyrządu półprzewodnikowego, typowego układu elektronicznego.  

 Podstawowe parametry sygnałów występujących w układach elektronicznych. 

 Podstawowe przyrządy półprzewodnikowe. Dioda półprzewodnikowa. Tranzystor bipolarny (BJT). Tranzystor polowy (FET, 
MOSFET). Podstawowy model zjawisk termicznych, określenie rezystancji termicznej radiatora. 



 Podstawowe przyrządy optoelektroniczne. Charakterystyka ogólna optoelektroniki. Pasma promieniowania 
elektromagnetycznego. Opis działania i podstawowe właściwości diod i wyświetlaczy typu LED. Opis działania i podstawowe 
właściwości ogniwa fotoelektrycznego. 

 Wzmacniacze elektroniczne i transoptory. Charakterystyka ogólna wzmacniaczy. Opis działania, wzmocnienie napięciowe, 
rezystancja wejściowa i wyjściowa podstawowych wzmacniaczy elektronicznych tranzystorowych typu WE oraz WK (I). 

 Opis działania, wzmocnienie napięciowe, rezystancja wejściowa i wyjściowa podstawowych wzmacniaczy elektronicznych 
tranzystorowych typu WE oraz WK (II). 

 Układy polaryzacji tranzystora oraz ustalanie punktu pracy. Kolokwium I. 

 Tranzystor, jako źródło prądowe. Opis działania, wzmocnienie napięciowe, rezystancja wejściowa i wyjściowa wzmacniacza 
tranzystorowego różnicowego. 

 Wzmacniacz operacyjny oraz układy komparatora, wzmacniacza odwracającego, nieodwracającego oraz różnicowego, 
wzmacniacza całkującego oraz różniczkującego ze wzmacniaczem operacyjnym. Układy z transoptorami i ich podstawowe 
parametry (I). 

 Wzmacniacz operacyjny oraz układy komparatora, wzmacniacza odwracającego, nieodwracającego oraz różnicowego, 
wzmacniacza całkującego oraz różniczkującego ze wzmacniaczem operacyjnym. Układy z transoptorami i ich podstawowe 
parametry (II). 

 Sprzężenie zwrotne w układach elektronicznych. Charakterystyka ogólna układów z dodatnim oraz ujemnym sprzężeniem 
zwrotnym. Podstawowe konfiguracje układów ze sprzężeniem zwrotnym. Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na 
parametry i właściwości transmisyjne wzmacniacza elektronicznego (I). 

  Sprzężenie zwrotne w układach elektronicznych. Charakterystyka ogólna układów z dodatnim oraz ujemnym sprzężeniem 
zwrotnym. Podstawowe konfiguracje układów ze sprzężeniem zwrotnym. Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na 
parametry i właściwości transmisyjne wzmacniacza elektronicznego (II). 

  Generatory sygnałów. Charakterystyka ogólna oraz klasyfikacja generatorów przebiegów sinusoidalnych i niesinusoidalnych. 
Generatory LC (Colpittsa, Meisnera), RC ( z przesuwnikiem fazowym, z mostkiem Wiena) oraz z rezonatorami kwarcowymi. 
Przykłady układów generatorów przebiegów niesinusoidalnych (liniowych, trójkątnych oraz prostokątnych).  

 Zasilanie układów elektronicznych. Typy wewnętrznych systemów zasilania układów elektronicznych. Rozwiązania systemu 
zasilania scentralizowanego oraz rozproszonego. Charakterystyka ogólna systemów zasilania z nisko- 
i wysokoczęstotliwościową transmisją AC. 

 Problemy i trendy rozwojowe układów elektronicznych. Kolokwium II. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy. 

Sposób zaliczenia 

Egzamin. 

Literatura podstawowa 

1. Tietze U., Schenk Ch. Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa 1996. 
2. Kulka Z., Nadachowski M. Liniowe układy scalone. WKŁ, Warszawa 1985.  
3. Gray P. E., Seatle C. L. Podstawy elektroniki. PWN, Warszawa 1974. 

Literatura uzupełniająca 

1. Nosal Z., Baranowski J. Układy elektroniczne cz. 1. WNT, Warszawa 2003. 
2. Baranowski J., Czajkowski G. Układy elektroniczne cz. 2. WNT, Warszawa 2003. 
3. Baranowski J., Kalinowski B., Nosal Z. Układy elektroniczne cz. 3. WNT, Warszawa 2003. 
4. Chua L. O., Lin P-M. Komputerowa analiza układów elektronicznych. WNT, Warszawa 1981. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Ochrona przeciwporażeniowa 
Kod 

 przedmiotu EPK19 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ 

Cel przedmiotu 

Opanowanie zagadnień związanych z niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym w różnych układach pracy sieci, 
stosowanymi środkami ochrony przeciwporażeniowej oraz podstawowymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi w tej dziedzinie. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma elementarną wiedzę dotyczącą oddziaływania 
prądu elektrycznego na organizm ludzki 

Kolokwium w trakcie 
semestru 

K_W03 

W02 
zna podstawowe zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń elektrycznych 

Kolokwium w trakcie 
semestru 

K_W03 

W03 
zna i rozumie zasady stosowania środków ochrony 
przeciwporażeniowej 

Kolokwium w trakcie 
semestru 

K_W03 

Umiejętności 

U01 
potrafi identyfikować sytuacje zagrożenia 
porażeniowego 

Kolokwium w trakcie 
semestru 

K_U11 

U02 
posiada umiejętność doboru odpowiednich środków 
ochrony przeciwporażeniowej 

Kolokwium w trakcie 
semestru 

K_U11 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Kolokwium w trakcie 
semestru 

K_K01 

K02 
ma świadomość ważności zachowania się w 
sposób profesjonalny i odpowiedzialności za 
własną pracę 

Kolokwium w trakcie 
semestru 

K_K04 

Treści programowe 

 Wstęp Program przedmiotu Ochrona Przeciwporażeniowa. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. 
Wprowadzenie Zagrożenie porażeniowe. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. Wartości progowe. 

 Akty prawne i dokumenty normalizacyjne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Terminologia stosowana w ochronie 
przeciwporażeniowej. 

 Układy sieci WN i SN. Układy pracy sieci niskiego napięcia TN, TT i IT. 

 Struktura i cele ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i liniach niskiego napięcia. 

 Środki ochrony podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu. 

 Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN. 

 Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TT i IT.  

 Budowa uziemień ochronnych i wyrównawczych.  

 Ochrona przez zastosowanie urządzeń drugiej klasy ochronności, środowiska nieprzewodzącego i separacji elektrycznej. 



 Równoczesna ochrona podstawowa i ochrona przy uszkodzeniu. 

 Ochrona przeciwprzepięciowa. Strefowa koncepcja ochrony. 

  Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń. 

 Zakres i metodyka badań ochrony przeciwporażeniowej.  

 Postępowanie przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym.. 

 Kolokwium  

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

Sposób zaliczenia 

 Pozytywna ocena z kolokwium 

Literatura 

1. Strojny J. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych. AGH, Kraków, 2003. 

2. Jabłoński W. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia. WNT, Warszawa, 
2005. 

3. Władysław Orlik „Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach” Wyd. „Kabe” Krosno 2009 

4. Matula E., Sych M. Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle, WNT, Warszawa, 1980. 

5.  Ustawa Prawo Energetyczne, URE, www.gip.pl, Warszawa 2004. 

6. Norma PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

7. Norma N SEP-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Metrologia elektryczna  
Kod 

 przedmiotu EPK20 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 18 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, dr inż. Radosław Kasperek 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z podstawowymi metodami 
pomiarowymi oraz układami i przyrządami pomiarowymi wielkości elektrycznych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki, oraz elektroniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozróżnia podstawowe metody pomiarowe 
stosowane w pomiarach wielkości elektrycznych 

egzamin K_W02 

W02 

zna ogólne zasady działania i podstawowe 
parametry charakteryzujące analogowe i cyfrowe 
przyrządy do pomiaru napięcia, prądu, rezystancji, 
mocy czynnej i biernej oraz energii czynnej 

egzamin, 
ćwiczenia 

rachunkowe 

K_W02, K_W03 
 

W03 
wymienia i charakteryzuje podstawowe jednostki 
funkcjonalne systemów pomiarowych 

egzamin K_W02 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność doboru metody i przyrządów 
pomiarowych do pomiaru podstawowych wielkości 
elektrycznych 

ćwiczenia 
rachunkowe 

K_U08 
K_U09 

U02 
potrafi obliczyć błąd systematyczny w pomiarach 
bezpośrednich i pośrednich 

ćwiczenia 
rachunkowe 

K_U08 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

ćwiczenia 
rachunkowe 

K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

egzamin K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp. Program przedmiotu. Metrologia elektryczna. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Ogólne informacje o 
metrologii.  

 Podstawy metrologii pojęcia podstawowe, układy wielkości i jednostki miar, podstawowe metody pomiarowe, wzorce jednostek 
elektrycznych.  

 Podstawy teorii błędów i niepewności pomiarów.  

 Ogólne wiadomości o narzędziach pomiarowych sygnały pomiarowe i ich przetwarzanie.  

 Ogólna charakterystyka przyrządów z analogowym i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, właściwości statyczne i 
dynamiczne przetworników i przyrządów pomiarowych. 

 Charakterystyka podstawowych bloków funkcyjnych przyrządów pomiarowych. 

 Metody i układy do pomiary prądu i napięcia. 



 Metody i układy do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności. 

 Pomiary mocy czynnej i biernej, pomiary energii. 

 Cyfrowe pomiary częstotliwości, czasu i przesunięcia fazowego. 

 Systemy pomiarowe organizacja, struktury, podstawowe jednostki funkcjonalne, interfejsy, wirtualne przyrządy pomiarowe. 

ĆWICZENIA 

 Analiza i opracowanie wyników pomiarów 

 obliczanie parametrów wzorców, 

 obliczanie błędów systematycznych pomiaru wybranych wielkości elektrycznych, 

 ocena niepewności pomiaru wybranych wielkości elektrycznych. 

 Współczynniki charakteryzujące kształt sygnału 

 obliczanie wartości średniej i skutecznej sygnału okresowego o zadanych kształtach, 

 obliczanie współczynników charakteryzujących kształt sygnału. 

 Pomiary napięć i prądów 

 dobór typów przyrządów i ich parametrów do pomiaru napięć i prądów stałych i przemiennych, 

 obliczanie błędów metody wynikających z określonej wartości rezystancji amperomierza i woltomierza oraz kształtu mierzonego 
napięcia lub prądu. 

 Pomiary rezystancji 

 dobór typów przyrządów i ich parametrów do pomiaru rezystancji metodą techniczną, 

 dobór nastaw elementów układu do pomiaru rezystancji metodą zerową, 

 obliczanie błędów systematycznych pomiaru rezystancji metodą techniczną i zerową. 

 Pomiary mocy czynnej 

 dobór typu przyrządów i ich parametrów do pomiaru mocy czynnej w układach jednofazowych, 

 dobór typu przyrządów i ich parametrów do pomiaru mocy czynnej w układach trójfazowych, 

 dobór typu przyrządów i ich parametrów do pomiaru mocy biernej w układach trójfazowych, 

 obliczanie błędów systematycznych pomiaru mocy czynnej i biernej w układach trójfazowych. 

 Pomiary częstotliwości, czasu i przesunięcia fazowego 

 dobór typu przyrządu i jego parametrów do pomiaru częstotliwości, czasu i przesunięcia fazowego, 

 obliczanie błędów systematycznych pomiaru częstotliwości, czasu i przesunięcia fazowego. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Ćwiczenia praktyczne – rachunkowe. 

Sposób zaliczenia 

Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń). 

Literatura 

1. Tumański S. Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007. 

2. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A. Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2003. 

3. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. Główny Urząd Miar, Warszawa 1999. 

4. Barzykowski J. (red.) Współczesna metrologia – zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa 2004. 

5. Czajewski J., Poniński M. Zbiór zadań z metrologii. WNT, Warszawa 2000. 

6. Katalogi przyrządów pomiarowych wybranych firm. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Elementy techniki cyfrowej 
Kod 

 przedmiotu EPK21a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Radosław Kasperek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Radosław Kasperek 

Cel przedmiotu 

Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie podstawowych układów techniki cyfrowej i metod 
opisu ich działania i projektowania 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Umiejętności w zakresie obsługi komputera, grafiki inżynierskiej, elektrotechniki, teoretycznych podstaw techniki cyfrowej  

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 Zna podstawową terminologię dotyczącą 
podstawowych układów cyfrowych.  

Sprawozdania 
z ćwiczeń/sprawdzi

an „wejściowy” 
K_W01 

W02 Wie, jak funkcjonują układy cyfrowe oraz zna 
elementarne właściwości funktorów. Zna zasadę 
działania elementów układów sekwencyjnych oraz 
kombinacyjnych. 

Sprawdzian 
„wejściowy”/kolokwi

um 
K_W04 

W03 Zna algebrę Boole’a i metody analizy układów 
kombinacyjnych. 

Kolokwium K_W02 

Umiejętności 

 
U01 

Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać 
algebrę Boole’a  w zakresie projektowania prostych 
układów cyfrowych. 

Kolokwium K_U02 

 
U02 

Zna i potrafi dobrać odpowiednie komponenty 
cyfrowego układu, mającego realizować określone 
zadania. 

Sprawozdania 
z ćwiczeń/sprawdzi

an „wejściowy” 
K_U08 

 
U03 

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

Sprawozdania 
z ćwiczeń 

K_U03 

Kompetencje społeczne 

 
K01 

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

Sprawozdania 
z ćwiczeń 

K_K03 

 
K02 

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informację 
w zasobach internetowych, dokumentacjach 
technicznych. 

 
 

Sprawozdania 
z ćwiczeń 

K_K06 

 
K03 

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

K_K01 



Treści programowe 

WYKŁAD 

 Kwantowanie i próbkowanie.  

 Algebra Boole’a.  

 Układy kombinacyjne podstawowe funktory, metody opisu. Realizacja układów kombinacyjnych na bramkach, synteza 
układów kombinacyjnych.   

 Kolokwium I. 

 Technologie układów cyfrowych oznaczenia układów, oznaczenia i parametry cyfrowych układów scalonych, technika TTL i 
CMOS.  

 Przerzutniki bistabilne przerzutniki asynchroniczne i synchroniczne, konwersja przerzutników, dwójki liczące.  

 Układy czasowe przerzutniki monostabilne, generatory przebiegów prostokątnych.   

 Kolokwium II. 

 Zjawiska szkodliwe w układach cyfrowych hazard statyczny i dynamiczny. Współpraca układów TTL i CMOS. Układy 
wejściowe i wyjściowe.  

 Układy komutacyjne multipleksery i demultipleksery, przetworniki kodów, kodery, dekodery, transkodery.  

 Układy arytmetyczne liczba ze znakiem, sumatory, komparatory. ALU.  

 Kolokwium III.  

 Liczniki scalone liczniki synchroniczne i asynchroniczne. Rejestry. Pamięci ROM, RAM, parametry i charakterystyki.   

 Przykłady złożonych układów cyfrowych. Mikroprocesory budowa i działanie 8080, programowanie mikroprocesorów. 

  Kolokwium IV. Zaliczenie. 

LABORATORIUM 

 Zajęcia wprowadzające 

 Badanie podstawowych bramek logicznych, synteza układów kombinacyjnych 

 Badanie przerzutników JK 

 Badanie własności przerzutników 

 Sumator szeregowy i równoległy 

 Realizacja dzielników częstotliwości na przerzutnikach 

 Badanie liczników scalonych  

 Badanie własności multiplekserów  

 Badanie własności przerzutników (symulacja)Kwantowanie i próbkowanie.  

 Zaliczenie 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Ćwiczeniowo – praktyczne 

 Wykład multimedialny 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

 Ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 

 Ocena przygotowania do realizacji ćwiczenia (sprawdzian „wejściowy”) 

 Ocena z kolokwiów 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie semestru 

Obciążenie pracą studenta 

Literatura podstawowa 

1. Wilkinson Barry Układy cyfrowe. WKŁ, Warszawa 2003. 
2. Głocki Wojciech Układy cyfrowe. WSiP, Gliwice 2004. 
3. Górecki Piotr Układy cyfrowe. Pierwsze Kroki. BTC, Warszawa 2004. 



Literatura uzupełniająca 

1. Jerzy Tyszer, Grzegorz Mrugalski Układy cyfrowe. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2004. 

2. Skorupski Andrzej Podstawy techniki cyfrowej. WKŁ, Warszawa 2004. 

 
Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 
 
  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Miernictwo w energetyce 
Kod 

 przedmiotu EPK22 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 21 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Radosław Kasperek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne 
dr inż. Radosław Kasperek, mgr inż. Radosław Grech, dr inż. Grzegorz 

Kobyłecki 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z właściwym stosowaniem 
metod pomiarowych, praktycznym posługiwaniem się układami i przyrządami pomiarowymi w zakresie pomiarów napięć, prądów, mocy 
i energii, czasu i częstotliwości oraz parametrów obwodów RLC. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki, metrologii elektrycznej, elektroniki, 
podstawowych układów cyfrowych 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów 
fizycznych w układach elektrycznych 

sprawdzian wiedzy 
przed 

przystąpieniem do 
ćwiczenia  (forma 

pisemna lub ustna) 
oraz sprawozdanie z 

ćwiczenia 

K_W06 

W02 

potrafi wskazać odpowiednią metodę pomiarową sprawdzian wiedzy 
przed 

przystąpieniem do 
ćwiczenia  (forma 

pisemna lub ustna) 
oraz sprawozdanie z 

ćwiczenia 

K_W06 

W03 

zna metody określania i pomiarów podstawowych 
parametrów urządzeń i systemów elektrycznych 

sprawdzian wiedzy 
przed 

przystąpieniem do 
ćwiczenia  (forma 

pisemna lub ustna) 
oraz sprawozdanie z 

ćwiczenia 

K_W06 

Umiejętności 

U01 
potrafi budować i konstruować proste układy 
pomiarowe 

ocena pracy na 
zajęciach 

K_U14 

U02 
posiada umiejętność układów i przyrządów 
pomiarowych do badanego układu, zjawiska 

ocena pracy na 
zajęciach 

K_U14 

U03 
potrafi oceniać dokładność wykonanego pomiaru sprawozdanie z 

ćwiczenia 
K_U14 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

U04 

potrafi identyfikować błędy i usterki w obwodach 
elektrycznych 

ocena pracy na 
zajęciach  

sprawozdanie z 
ćwiczenia 

K_U14 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

ocena 
pracy/aktywności na 

zajęciach 
K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

ocena 
pracy/aktywności na 

zajęciach 
K_K03 

K03 
potrafi działać w grupie przy realizacji prac 
inżynierskich 

ocena 
pracy/aktywności na 

zajęciach 
K_K03 

Treści programowe 

 Analogowy pomiar prądu i napięcia 

 badanie magnetoelektrycznego i elektromagnetycznego ustroju pomiarowego, 

 wpływ rezystancji wewnętrznej woltomierza i amperomierza na dokładność pomiarów, 

 wyznaczanie właściwości dynamicznych przetwornika magnetoelektrycznego w dziedzinie częstotliwości. 

 Właściwości dynamiczne przyrządów pomiarowych 

 badanie właściwości dynamicznych przetworników I rzędu, 

 badanie właściwości dynamicznych przetworników II rzędu, 

 wyznaczanie współczynnika tłumienia zakłóceń szeregowych woltomierza całkującego. 

 Wpływ kształtu mierzonego napięcia na dokładność pomiarów 

 wyznaczanie błędów metody przy pomiarach napięć odkształconych, 

 wyznaczanie współczynników szczytu i kształtu. 

 Pomiary rezystancji 

 pomiary rezystancji metodą techniczną, 

 pomiary rezystancji mostkiem Wheatstone’a, 

 pomiary rezystancji metodą porównawczą. 

 Pomiar mocy, energii elektrycznej oraz współczynnika mocy 

 pomiar mocy w układzie prądu przemiennego, 

 pomiar mocy w obwodach prądu stałego, 

 pomiar energii elektrycznej, 

 pomiar współczynnika mocy. 

 Badanie przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych 

 wyznaczanie charakterystyki przetwarzania przetwornika C/A (z rezystorami wagowymi), 

 wyznaczanie charakterystyki przetwarzania przetwornika C/A (z drabinką rezystorów R-2R), 

 sprawdzenie zasady działania przetwornika A/C z podwójnym całkowaniem, 

 wyznaczanie charakterystyki przetwarzania przetwornika A/C z podwójnym całkowaniem, 

 sprawdzenie zasady działania kompensacyjnego przetwornika A/C, 

 wyznaczanie charakterystyki przetwarzania kompensacyjnego przetwornika A/C. 

 Pomiar częstotliwości i czasu 

 pomiar częstotliwości metodą oscyloskopową, 

 cyfrowy pomiar częstotliwości, 

 pomiar okresu metodą cyfrową. 

 Pomiary RLC 

 pomiary mostkiem Maxwela-Wiena, 

 pomiary mostkiem Wiena, 



 pomiary pojemności metodą porównawczą, 

 pomiary indukcyjności metodą porównawczą, 

 pomiary elementów RLC miernikami RLC. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

Średnia ocena z sprawdzenia wiedzy przed przystąpieniem do ćwiczenia oraz ocen ze sprawozdania i pracy na laboratoriach 

Literatura 

1. Instrukcje do laboratoriów z metrologii elektrycznej. Sulechów 2008 
2. Tumański S. Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007 
3. Chwaleba A., Poniński M., Siedlicki A. Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2003 
4. Dacko G., Jaskulski M., Siedlecki A. Miernictwo elektryczne. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1983 
5. Marcyniuk A., Pasecki E., Pluciński M., Szadowski B. Podstawy metrologii elektrycznej. WNT, Warszawa 1984 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 
  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Energoelektronika 
Kod 

 przedmiotu EPK23 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 21 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne 
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, 

dr inż. Grzegorz Kobyłecki, dr inż. Radosław Kasperek 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowej wiedzy o podstawowych łącznikach energoelektronicznych oraz o właściwościach, doborze i zastosowaniach 
podstawowych przekształtników energoelektronicznych w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki oraz podstaw elektroniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna kryteria oraz definicje podstawowych 
parametrów do oceny jakości przekształcania 
energii elektrycznej 

- dwa kolokwia (1 z 
ok. 8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_W02, K_W03 

W02 

zna podstawowe modele, działanie oraz 
charakterystyki podstawowych łączników 
energoelektronicznych 

- dwa kolokwia (1 z 
ok. 8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_W02, K_W03 

W03 

zna podstawowe funkcje układów 
energoelektronicznych do przekształcania energii 
elektrycznej 

- dwa kolokwia (2 z 
ok. 8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_W02, K_W03 

W04 

potrafi określić i opisać topologie, schematy 
zastępcze, działanie i właściwości podstawowych 
przekształtników energoelektronicznych 

- dwa kolokwia (4 z 
ok. 8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_W02, K_W03 

Umiejętności 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

U01 

potrafi ocenić wpływ układu energoelektronicznego, 
na jakość przekształcania energii elektrycznej 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_U08, K_U09 

U02 

potrafi dobrać typ i określić parametry łączników 
energoelektronicznych do podstawowych układów 
energoelektronicznych 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_U08, K_U09 

U03 

potrafi określić rodzaje i przydatność 
podstawowych przekształtników 
energoelektronicznych w energetyce 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
zwłaszcza w kontekście omawianego przedmiotu 

- egzamin (losowo 2 
z ok. 50 pytań). 

K_K01 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wprowadzenie. Program przedmiotu. Literatura. Warunki zaliczenia przedmiotu, pytania egzaminacyjne (informacja). 
Podstawowe układy energoelektroniczne (charakterystyka ogólna). Rys historyczny energoelektroniki. Obszar zastosowań.. 

 Typy przekształtników energoelektronicznych (PE) ich klasyfikacja oraz funkcje podstawowe. Praca łącznikowa przyrządów 
półprzewodnikowych i ich modele termiczne 

 Podstawowe parametry i ocena jakości przekształcania PE. Współczynniki sprawności, wyższych harmonicznych, mocy, 
deformacji, przesunięcia, niesymetrii w warunkach odkształconego prądu. 

 Prostowniki niesterowane i sterowane (przekształtniki typu AC/DC). Topologie i właściwości prostowników niesterowalnych 
jedno- dwu i sześciopulsowych. Prostowniki tyrystorowe jedno- i trójfazowe o sterowaniu fazowym. Oddziaływanie 
prostowników na źródło zasilania. Przykłady zastosowań. (I). 

 Prostowniki niesterowane i sterowane (przekształtniki typu AC/DC). Topologie i właściwości prostowników niesterowalnych 
jedno- dwu i sześciopulsowych. Prostowniki tyrystorowe jedno- i trójfazowe o sterowaniu fazowym. Oddziaływanie 
prostowników na źródło zasilania. Przykłady zastosowań. (II). 

 Prostowniki niesterowane i sterowane (przekształtniki typu AC/DC). Topologie i właściwości prostowników niesterowalnych 
jedno- dwu i sześciopulsowych. Prostowniki tyrystorowe jedno- i trójfazowe o sterowaniu fazowym. Oddziaływanie 
prostowników na źródło zasilania. Przykłady zastosowań. (III). 

 Stabilizatory napięcia i prądu stałego o działaniu impulsowym (przekształtniki DC/DC). Topologie i właściwości stabilizatorów 
impulsowych typu buck, boost, buck-boost oraz mostkowych o sterowaniu typu PWM. Przykłady zastosowań. (I). 

 Stabilizatory napięcia i prądu stałego o działaniu impulsowym (przekształtniki DC/DC). Topologie i właściwości stabilizatorów 
impulsowych typu buck, boost, buck-boost oraz mostkowych o sterowaniu typu PWM. Przykłady zastosowań. (II). Kolokwium 
I. 

 Stabilizatory napięcia i prądu stałego o działaniu impulsowym (przekształtniki DC/DC). Topologie i właściwości stabilizatorów 
impulsowych typu buck, boost, buck-boost oraz mostkowych o sterowaniu typu PWM. Przykłady zastosowań. (III).  

 Jednofazowe sterowniki prądu przemiennego (przekształtniki typu AC/AC, f1 = f2). Przekaźniki półprzewodnikowe i sterowniki 
tyrystorowe. Sterowanie fazowe i integracyjne. Praca sterownika tyrystorowego z obciążeniem R oraz RL. Charakterystyki 
statyczne, współczynnik mocy. Sterowniki tranzystorowe. Przykłady zastosowań. 

 Jednofazowe sterowniki prądu przemiennego (przekształtniki typu AC/AC, f1 = f2). Przekaźniki półprzewodnikowe i sterowniki 
tyrystorowe. Sterowanie fazowe i integracyjne. Praca sterownika tyrystorowego z obciążeniem R oraz RL. Charakterystyki 
statyczne, współczynnik mocy. Sterowniki tranzystorowe. Przykłady zastosowań. 

 Falowniki (przekształtniki typu DC/AC). Falowniki napięcia i prądu jednofazowe. Praca i właściwości falowników 
tranzystorowych przy różnych obciążeniach. Technika sterowania typu PWM w falownikach. Metody regulacji napięcia 
i częstotliwości. Przykłady zastosowań. (i). 



  Falowniki (przekształtniki typu DC/AC). Falowniki napięcia i prądu jednofazowe. Praca i właściwości falowników 
tranzystorowych przy różnych obciążeniach. Technika sterowania typu PWM w falownikach. Metody regulacji napięcia 
i częstotliwości. Przykłady zastosowań. (Ii). 

 Charakterystyka ogólna działania trójfazowego falownika napięcia o modulacji prostokątnej oraz typu sinus PWM. Przykłady 
zastosowań. 

 Problemy i trendy rozwojowe układów energoelektronicznych. Kolokwium II. 

 
ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

Diody półprzewodnikowe (Si, Zenera, fotodioda) 

 podstawowe właściwości, 

 charakterystyki statyczne (Si, Zenera, fotodioda) , 

 efekt prostownikowy (Si), 

 właściwości stabilizacyjne diody Zenera. 

Przyrządy półprzewodnikowe (MOSFET, IGBT, Triac, Tyrystor) 

 działanie i podstawowe właściwości jako łączniki energoelektroniczne, 

 charakterystyki czasowe, 

 straty mocy podczas przewodzenia i komutacji. 

Przekształtniki typu AC/DC (prostowniki o komutacji sieciowej niesterowane) 

 działanie i podstawowe właściwości (napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy) prostowników diodowych dwu-, trój- i 
sześciopulsowego z obciążeniem R, CR, RLE, 

 oddziaływanie prostowników diodowych (odkształcenia prądu wejściowego, współczynnik mocy) na źródło zasilania.  

Przekształtniki typu AC/DC (prostowniki tyrystorowe) 

 działanie i podstawowe właściwości (napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy) prostowników tyrystorowych dwu-, i 
sześciopulsowego z obciążeniem R oraz RLE, 

 oddziaływanie prostowników tyrystorowych (odkształcenia prądu wejściowego, współczynnik mocy) na źródło zasilania.  

Wzmacniacze elektroniczne 

 wzmacniacz w układzie WE (wzmocnienie i rezystancja we./wy.), 

 źródło prądowe (BJT, FET), 

 działanie i podstawowe właściwości podstawowych układów ze wzmacniaczami operacyjnymi odwracającymi i 
nieodwracającymi fazę, 

 pomiary podstawowych parametrów wzmacniaczy operacyjnych, 

 wzmacniacze operacyjne w układach konwertera impedancji, sumatora, komparatora. 

Podstawowe przekształtniki typu DC/DC (Boost, Buck-boost, mostkowy) 

 działanie i podstawowe właściwości (transformacja napięciowa) przekształtnika typu boost oraz Buck-boost o sterowaniu 
typu PWM, 

 działanie i podstawowe właściwości przekształtnika mostkowego jedno- i dwubiegunowego typu PWM. 

Podstawowe przekształtniki typu DC/AC (jedno- i trójfazowy falownik napięcia mostkowy) 

 działanie i podstawowe właściwości jednofazowego falownika napięcia o modulacji prostokątnej oraz typu sinus PWM, 

 działanie i podstawowe właściwości trójfazowego falownika napięcia o modulacji prostokątnej, 

Jednofazowe układy aktywnej poprawy współczynnika mocy (układy typu PFC) 

 działanie i podstawowe właściwości jednokierunkowych przekształtników AC/DC o poprawionym współczynniku mocy, 

 działanie i podstawowe właściwości dwukierunkowego przekształtnika typu AC/DC. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

 Egzamin 

Literatura podstawowa 

1. Piróg S. Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-
Dydaktyczne. Kraków 2006 

2. Tunia H., Smirnow A., Nowak M., Barlik R. Układy energoelektroniczne. WNT 1990. 

3. Tunia H., Barlik R. Teoria przekształtników. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992. 



Literatura uzupełniająca 

1. Mikołajuk K. Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych. Warszawa, PWN 1998. 

2. Frąckowiak L. Energoelektronika. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 2000. 

3. Mohan N. Power Electronics Converters, Applications, and Design. John Wiley & Sons, 1998.  

4. Trzynadlowski A. Introduction to modern power electronics. John Wiley & Sons, 1998. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Mechanika techniczna 
Kod 

 przedmiotu EPK24 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 18 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot  dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w zakresie modelowania układów 
mechanicznych i analiz wytrzymałościowych podstawowych konstrukcji mechanicznych stosowanych w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza z  matematyki w zakresie rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego oraz z fizyki w zakresie mechaniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie zjawiska i procesy opisujące zachowanie 
się układów mechanicznych poddanych 
obciążeniom 

egzamin pisemny K_W02 

W02 
umie modelować te zjawiska i procesy i opisać je 
matematycznie 

egzamin pisemny K_W02 

W03 
zna podstawowe metody projektowania prostych 
elementów konstrukcyjnych 

egzamin pisemny K_W02 

Umiejętności 

U01 
potrafi rozwiązywać proste zagadnienia mechaniki 
konstrukcji opisane metodami matematycznymi 

wykonanie 
indywidualnych 

ćwiczeń, kolokwia 
K_U09 

U02 
posiada umiejętność wyznaczania sił  
wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń w 
prostych układach mechanicznych 

wykonanie 
indywidualnych 

ćwiczeń, kolokwia 

K_U09, K_U14, 
K_U15 

U03 
potrafi dobrać przekroje prostych elementów 
konstrukcyjnych (prętów rozciąganych, belek, 
prętów skręcanych) 

wykonanie 
indywidualnych 

ćwiczeń, kolokwia 

K_U09, K_U14, 
K_U15 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do współpracy z konstruktorami  
w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych 

egzamin K_K03 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

terminowość 
wykonania ćwiczeń 

K_K03 

 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wprowadzenie omówienie literatury, zasady zaliczenia przedmiotu. Modelowanie w mechanice modele ciał rzeczywistych, 
modele oddziaływań, modele połączeń. Układy sił. Rzut siły na oś. Moment siły względem punktu. Para sił.. 

 Warunki równowagi dowolnego układu sił i układów szczególnych. Siły czynne i bierne (reakcje). Obliczanie reakcji w 
układach statycznie wyznaczalnych. 

 Pojęcie sił wewnętrznych w konstrukcjach prętowych (siła normalna, siła poprzeczna, moment zginający). Obliczanie sił 
normalnych w kratownicach statycznie wyznaczalnych. 



 Siły wewnętrzne w belkach. Wyznaczanie wykresów sił wewnętrznych. 

 Definicja naprężenia. Naprężenia normalne i styczne. Definicja odkształcenia. Odkształcenia liniowe i kątowe. Podstawowe 
wyniki badań doświadczalnych. Wytrzymałość doraźna, długotrwała i zmęczeniowa. 

 Obliczenia wytrzymałościowe prętów osiowo rozciąganych (wyznaczanie naprężeń, wydłużeń, dobór przekroju). Obliczanie 
wytrzymałościowe prętów osiowo ściskanych. Zjawisko wyboczenia . 

 Zginanie. Obliczanie naprężeń normalnych i stycznych przy zginaniu. Dobór przekroju pręta zginanego.  

 Skręcanie swobodne prętów o przekroju kołowym. Obliczanie naprężeń stycznych i kątów skręcenia. Dobór przekroju pręta. 
Podstawowe informacje o skręcaniu prętów o przekroju otwartym. 

 Kinematyka punktu materialnego sposoby opisu ruchu, prędkość i przyspieszenie. Kinematyka bryły sztywnej. Ruch 
postępowy i obrotowy względem stałej osi. Ruch płaski bryły. 

 Wyznaczanie prędkości mechanizmów płaskich. Plan prędkości. Mechanizmy krzywkowe i zębate. 

 Dynamika punktu i układu punktów materialnych. Podstawowe zasady dynamiki. Zmiana pędu, krętu i energii dla punktu 
materialnego i ciała sztywnego. Zasady zachowania. 

 Drgania w układach mechanicznych. Drgania harmoniczne układu o jednym stopniu swobody swobodne i wymuszone, 
tłumione i nie tłumione. Zjawisko rezonansu. 

 Konstrukcje powierzchniowe (tarcze, płyty, powłoki). Siły wewnętrzne i naprężenia w konstrukcjach powierzchniowych, w tym 
kołowo symetrycznych. 

 Tarcie w układach mechanicznych. Warunki równowagi z uwzględnieniem tarcia posuwistego i tocznego. 

 Wpływ błędów montażowych. Naprężenia i odkształcenia termiczne.   

ĆWICZENIA 

 Rozwiązywanie zadań z rachunku wektorowego. Dodawanie wektorów. Iloczyn skalarny wektorów. Iloczyn wektorowy. 

 Rzutowanie sił. Obliczanie momentów sił  względem punktu. Wydanie kart z indywidualnymi ćwiczeniami. 

 Analiza wybranych układów. Obliczanie reakcji w układach płaskich z jedną i kilkoma tarczami.. 

 Obliczanie sił  w prętach kratownicy metodą równoważenia węzłów i metodą równoważenia odciętych części kratownicy 
(metodą Rittera). 

 Wyznaczanie  sił  wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych. Sporządzanie wykresów sił  wewnętrznych. 

 Obliczanie naprężeń i odkształceń w prętach rozciąganych. Projektowanie prętów rozciąganych. 

 Obliczanie naprężeń w belkach zginanych. Projektowanie belek zginanych. Obliczanie ugięć (tablice, wzory „zamknięte”) 

 Rozwiązywanie zadań dotyczących skręcania  prętów. Projektowanie prętów skręcanych. 

 Rozwiązywanie zadań z kinematyki. Wyznaczanie przemieszczeń mechanizmów płaskich. Plan prędkości. 

 Rozwiązywanie zadań z dynamiki. Analiza drgań prostych układów mechanicznych. 

 Przykłady na wyznaczanie sił z uwzględnieniem tarcia. 

 Rozwiązywanie prostych układów statycznie niewyznaczalnych z błędami montażowymi lub poddanych zmianom temperatury 

Tematy indywidualnych ćwiczeń (projektów) 

 Wyznaczanie sił wewnętrznych w prętach kratownicy. 

 Wyznaczanie wykresów sił wewnętrznych w belce. 

 Projektowanie prętów rozciąganych (wybrane pręty kratownicy z ćwiczenia 1) 

 Dobór przekroju belki zginanej (z ćwiczenia 2). 

 Projektowanie wału skręcanego. 

 Wyznaczanie planu prędkości płaskiego mechanizmu. 

Metody / techniki dydaktyczne 

Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe, 
Ćwiczenia – metoda ćwiczeniowa (rozwiązywanie przykładów), konsultacja indywidualnych projektów. 

Sposób zaliczenia 

Ocena końcowa na podstawie średniej ważonej oceny z egzaminu (60%) i oceny z ćwiczeń (40%). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Literatura 

1. Henryk Głowacki, Mechanika techniczna. Wytrzymałość materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 
2. Jan Misiak, Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, t.1, WNT, Warszawa 2003 



3. Jan Misiak, Mechanika techniczna. Kinematyka i dynamika, t.2, WNT, Warszawa 1998 
4. Jan  Lewiński, Andrzej P. Wilczyński, Danuta Witemberg-Perzyk, Podstawy mechaniki. Statyka  i wytrzymałość materiałów, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 
5. Jan Leyko, Mechanika ogólna, t.1 i 2, PWN , Warszawa 2005 
6. Stanisław Pryputniewicz, Mechanika teoretyczna. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, Wydawnictwo WSInż. w Zielonej 

Górze, Zielona Góra 1992 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Mechanika płynów 
Kod 

 przedmiotu EPK25 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 
 

15 15 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Janusz Mstowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Janusz Mstowski 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z mechaniki płynów w 
energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, mechaniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów 
fizycznych w mechanice płynów 

egzamin K_W01 

W02 
rozumie zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w 
układach hydraulicznych mechaniki płynów 

egzamin K_W02 

W03 
zna metody określania podstawowych parametrów 
funkcjonalnych maszyn i urządzeń przepływowych 
mechaniki płynów 

egzamin            K_W03 

Umiejętności 

U01 

potrafi rozwiązywać zagadnienia opisane metodami 
matematycznymi, stosując metody matematyczne  
rozwiązywania prostych problemów mechaniki 
płynów,  

zaliczenie K_U01 

K_U02 
posiada praktyczne umiejętności wyznaczania 
parametrów przepływu płynów w prostych 
przypadkach  

zaliczenie ćwiczeń 
laboratoryjnych 

K_U01 

U03 
potrafi  opracować projekt układu 
hydromechanicznego wraz z układem pomiaru  
parametrów w przepływach płynów  

zaliczenie projektu K_U01 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Dyskusja K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

Dyskusja K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 W1.  Efekty kształcenia. Program przedmiotu mechanika płynów. Literatura; formalne warunki zaliczenia  

 przedmiotu. Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia.  

 W2. Niektóre pojęcia i twierdzenia kinematyki płynów 

 W3. Podstawowe równania dynamiki płynów. 

 W4. Ogólne własności płynów nielepkich, równanie Eulera, całki ogólne równań Eulera. 

 W5. Elementy statyki płynów; hydraulika płynów. 

 W6.Dynamika cieczy doskonałej; zarys jednowymiarowej teorii maszyn wirnikowych, ustalone przepływy  



 w rurociągach. 

 W7.Przepływy z tarciem i wymianą ciepła, przepływy ściśliwe, fale uderzeniowe; przepływ w dyfuzorach i  

 konfuzorach 

 W8.Nieustalone przepływy płynów w przewodach 

 

ĆWICZENIA  PROJEKTOWE 

 P1. Wstęp, program przedmiotu  projektowanie mechanika płynów, wydanie tematu projektu, struktura i  

 forma opracowania  projektu, dane/parametry wyjściowe, literatura; formalne warunki zaliczenia  

 P2. Opracowanie projektu stanowiska pomiaru lepkości płynów 

 P3. Opracowanie projektu stanowiska pomiarów oporów liniowych podczas  przepływu laminarnego i 

 turbulentnego cieczy 

 P4. Opracowanie projektu stanowiska pomiarów parametrów wypływu cieczy przez przystawki 

 P5. Opracowanie projektu stanowiska wizualizacji przepływów turbulentnych 

 P6. Opracowanie projektu stanowiska pomiaru parametrów przepływu powietrza w przewodach  

 wentylacyjnych 

 P7. Opracowanie projektu stanowiska pomiaru ciśnień statycznych za pomocą manometrów  

 mechanicznych i elektrycznych przetworników ciśnienia. 

 P8. Zaliczenie 

  

LABORATORIUM. 

 L1. Wprowadzenie, regulamin Pracowni, szkolenie BHP, program ćwiczeń, literatura, formalne warunki 

 zaliczenia 

 L2. Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metodą opadającej kulki 

 L3. Zastosowanie prawa Hagena-Poiseuille’a do pomiaru współczynnika strat liniowych 

 L4.Wypływ cieczy ze zbiornika przez mały otwór 

 L5. Pomiar prędkości i wydatku przepływu powietrza w osiowo-symetrycznym kanale wentylacyjnym 

 L6. Pomiar ciśnienia za pomocą manometrów mechanicznych różnej konstrukcji i czujników elektrycznych 

 L7. Przejście przepływu laminarnego w turbulentny, doświadczenie Reynoldsa 

 L8. Wyznaczanie charakterystyki wentylatora 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Metoda laboratoryjna (eksperyment), 

 Metodyka projektu. 

Sposób zaliczenia 

Ocena końcowa na podstawie średniej oceny z egzaminu (40%),  oceny z ćwiczeń laboratoryjnych(30%) i ćwiczeń projektowych (30%). 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. 

Literatura podstawowa  

1. Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H.: Mechanika płynów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
2001  

2. Walczak J.: Inżynierska mechanika płynów, Warszawa 2010 Wyd. Naukowo - Techniczne,  

3. M. Mitosek, Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, Warszawa 2007, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 

4. Z. Orzechowski, J. Prywer, H. Zarzycki Mechanika płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa 2001, 

Literatura uzupełniająca 

1. K. Rup, Mechanika płynów w środowisku naturalnym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003, 

2. J. Bukowski, P. Kijowski Kurs mechaniki płynów, PWN, 2000. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

  

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu 
Materiały konstrukcyjne i 

eksploatacyjne 
Kod 

 przedmiotu EPK26 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot doc. dr inż. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne doc. dr inż. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowej wiedzy o klasyfikacji, właściwościach i oznaczeniach materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza i umiejętności z fizyki i chemii. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób 

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, ich 
klasyfikację, własności i oznaczenia 

sprawdzian K_W02 

W02 ma wiedzę z zakresu doboru materiałów konstrukcyjnych sprawdzian  K_W02 

Umiejętności 

U01 
potrafi dobrać materiał spełniający wymagania 
konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urządzeń 
energetycznych 

sprawdzian K_U01, K_U05 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych 

sprawdzian K_K01 

Treści programowe 

 Wprowadzenie. Program przedmiotu. Efekty kształcenia. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Podstawowe 
pojęcia, rozwój materiałów inżynierskich, rola materiałów w poszczególnych fazach istnienia obiektu technicznego. 

 Klasyfikacja materiałów stosowanych w praktyce inżynierskiej.  

 Właściwości charakteryzujące materiały konstrukcyjne.   

 Wykresy doboru materiałów, budowa, idea, charakterystyka, ustalenie zbiorów materiałów charakteryzujących się określonymi 
właściwościami.  

 Procedura doboru materiałów, ograniczenia, wskaźniki funkcjonalności, określenie funkcji celu z uwzględnieniem ograniczeń, 
przykłady.  

 Oznaczenia materiałów konstrukcyjnych wg EN,  zasady, przykłady.  

 Materiały eksploatacyjne; otrzymywanie i zastosowanie. Własności środków smarowych. Smary plastyczne. Oleje 
przemysłowe.  

 Sprawdzian 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład problemowy 



 Wykład informacyjny. 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu przeprowadzonego co najmniej raz w semestrze  

Literatura podstawowa 

1. Michael F. Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon Inżynieria materiałowa, Łódź, galaktyka, cop.2011, 
2. Leszek Dobrzański  Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2002, 
3. Aleksander Sarnecki, Anna Obrywalina Oleje i smary. Otrzymywanie i zastosowanie. Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, 

Krosno 2006. 

Literatura uzupełniająca 

1. Leszek Dobrzański Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2006, 
2. PN-EN 100202003, PN-EN 100252002, PN-EN 100852003, PN-EN 100842002, PN-10027-1, PN-EN 10027-2. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Technika sensorowa 
Kod 

 przedmiotu EPK27 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 15 - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 9 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w zakresie sensoryki i pomiarów wielkości 
nieelektrycznych metodami elektrycznymi. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki oraz metrologii. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna parametry oraz metody stosowane do opisu i 
oceny właściwości statycznych i dynamicznych 
czujników pomiarowych 

Ocena z kolokwium K_W02, K_W03 

W02 
umie objaśnić zasadę działania czujników 
pomiarowych podstawowych wielkości 
nieelektrycznych 

Ocena z kolokwium K_W02, K_W03 

W03 
jest świadomy wymagań stawianych sensorom w 
pomiarach przemysłowych 

Ocena z kolokwium K_W02, K_W03 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność oceny właściwości 
metrologicznych czujników na podstawie ich 
danych katalogowych 

Ocena z projektu K_U09 

U02 
potrafi wskazywać - posługując się przykładami – 
najważniejsze obszary zastosowań czujników 
pomiarowych 

Ocena z kolokwium K_U09 

U03 
potrafi zaprojektować proste układy pomiarowe z 
użyciem czujników pomiarowych 

Ocena z projektu K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Ocena z projektu K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

Ocena z projektu K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp program przedmiotu TECHNIKA SENSOROWA. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie. 
Podstawowe pojęcia sensor, czujnik, przetwornik pomiarowy, sygnał, sygnał pomiarowy. Klasyfikacja czujników. Technologie 
wytwarzania czujników. Czujniki „inteligentne”, matryce czujników. 

 Właściwości statyczne czujników. Charakterystyka przetwarzania. Podstawowe parametry opisujące właściwości statyczne 
czujników. Przykłady wyznaczania parametrów statycznych czujników. 



 Właściwości dynamiczne czujników. Metody opisu właściwości dynamicznych czujników. Opis właściwości dynamicznych w 
dziedzinie czasu i częstotliwości na przykładzie układów I i II rzędu. 

 Czujniki do pomiaru temperatury. Klasyfikacja metod pomiaru temperatury. Termorezystory metalowe i półprzewodnikowe 
(termistory). Układy pomiarowe przeznaczone do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi. Czujniki półprzewodnikowe 
złączowe. Czujniki termoelektryczne. Podstawy teoretyczne promieniowania temperaturowego. Pirometria. 

 Czujniki do pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych. Klasyfikacja metod pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych. 
Czujniki pojemnościowe. Czujniki transformatorowe – różnicowe. Czujniki wiroprądowe zbliżeniowe. Czujniki z masą 
sejsmiczną do pomiaru przyspieszeń liniowych. Czujniki piezoelektryczne. Czujniki pojemnościowe MEMS. Hallotronowe 
czujniki przemieszczeń kątowych. Hallotronowe i indukcyjne czujniki prędkości kątowej.  

 Pomiary siły i masy. Efekt tensometryczny w przewodnikach. Konstrukcje tensometrów. Mostki tensometryczne. Wagi 
tensometryczne. Czujniki piezorezystancyjne. 

 Pomiary ciśnienia. Klasyfikacja metod pomiaru ciśnienia. Ciśnieniomierze sprężyste membranowe z membraną metalową, 
ceramiczną, krzemową. Ciśnieniomierze zintegrowane. Ciśnieniomierze do pomiaru różnicy ciśnień. 

 Kolokwium 

ZAJĘCIA PROJEKTOWE 
Student w ramach zajęć projektowych wykonuje dwa zadania projektowe P1 i P2: 

P1. Aproksymacja charakterystyk przetwarzania wybranych sensorów wielkości nieelektrycznych badanie wpływu metody 
aproksymacji na błąd aproksymacji charakterystyki przetwarzania wybranych czujników z zastosowaniem narzędzi 
informatycznych. 

P2. Rozwiązywanie typowych zadań pomiarowych z zakresu pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Zadanie 
projektowe obejmuje m.in. następujące elementy studia literaturowe, opracowanie koncepcji układu (systemu) pomiarowego, 
wybór czujników i pozostałych elementów układu, projekt oraz ocenę właściwości metrologicznych i technicznych 
zaprojektowanego układu. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Metoda ćwiczeniowa - konsultacja indywidualnych projektów, 

 Metoda projektu – prezentacja wyników projektu w formie seminaryjnej na forum grupy ćwiczeniowej.  

Sposób zaliczenia 

 Pozytywna ocena z dwóch kolokwiów oraz zaliczenie obydwu projektów, 

 Ocena końcowa na podstawie średniej liczonej z oceny z kolokwiów i oceny z projektów. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Miłek M. Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006. 

2. Zakrzewski J. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. 

3. Piotrowski J. (red.) Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego. 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.  

4. Tumański S. Technika pomiarowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

 

  

 

  



 
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Podstawy automatyki 
Kod 

 przedmiotu EPK28 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 21 -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Grzegorz Kobyłecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Grzegorz Kobyłecki  

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z automatyką w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki oraz 
metrologii. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów 
fizycznych w układach automatyki 

egzamin K_W03, K_W04 
W02 

rozumie zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w 
układach automatyki 

W03 

zna metody określania podstawowych parametrów 
funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz 
wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami 
elektrycznymi 

Umiejętności 

U01 

potrafi rozwiązywać zagadnienia opisane metodami 
matematycznymi, stosując metody matematyczne i 
numeryczne rozwiązywania prostych problemów 
automatyki 

sprawdzenie 
przygotowania do 

wykonania każdego 
ćwiczenia 

laboratoryjnego, 
ocena sprawozdań 

oraz sprawności 
wykonania 
ćwiczenia 

laboratoryjnego 

K_U09 

U02 
posiada umiejętność doboru sposobów regulacji i 
sterowania dla prostych układów automatyki 

K_U14 

U03 

potrafi rozwiązywać proste zagadnienia automatyki 

K_U15 

Kompetencje społeczne 

K01 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

sprawdzenie 
przygotowania do 

wykonania każdego 
ćwiczenia 

laboratoryjnego 

K_K01 

K02 

ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

ocena sprawozdań 
oraz sprawności 

wykonania 
ćwiczenia 

laboratoryjnego w 
grupie, frekwencja 

K_K03 



Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp Program przedmiotu AUTOMATYKA. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie Zarys historii 
automatyki. Podstawowe pojęcia. Przykłady układów automatycznej regulacji. Klasyfikacje układów automatycznej regulacji. 

 Opis wejściowo-wyjściowy. Przekształcenie Laplace’a. Transmitancja operatorowa i widmowa. 

 Charakterystyki czasowe Charakterystyki czasowe układów liniowych. Charakterystyka impulsowa. Charakterystyka skokowa. 

 Charakterystyki częstotliwościowe. Charakterystyka amplitudowo-fazowa. Charakterystyka amplitudowa. Charakterystyka 
fazowa. Charakterystyki logarytmiczne. 

 Charakterystyki podstawowych elementów układów automatyki (cz. I). 

 Charakterystyki podstawowych elementów układów automatyki (cz. II). 

 Modele matematyczne w przestrzeni stanów równania stanu i równanie wyjścia. 

 Kolokwium I 

 Regulatory Regulator proporcjonalny. Regulator całkujący. Regulator proporcjonalno-całkujący. Regulator różniczkujący. 

 Regulatory Regulator proporcjonalno-różniczkujacy. Regulator proporcjonalno-całkujący-różniczkujacy. Regulatory dwustawne 
i trójstawne. 

 Sterowniki PLC. 

 Stabilność liniowych układów automatycznej regulacji Kryterium Hurwitza. Kryterium Routha. Kryterium Michajłowa. Kryterium 
Nyquista.  

 Stabilność liniowych układów automatycznej regulacji Metoda linii pierwiastkowych. Metoda płaszczyzny fazowej. 

 Jakość regulacji wskaźniki jakości regulacji związane z odpowiedzią skokową i charakterystykami częstotliwościowymi. 

 Kolokwium II 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

 Pomiar wielkości nieelektrycznych 

 uniwersalny wzmacniacz pomiarowy, 

 pomiar temperatury, 

 pomiar ciśnienia, 

 pomiar siły i momentu obrotowego. 

Pomiar przemieszczenia 

 przy pomocy sensora indukcyjnego, 

 przy pomocy sensora pojemnościowego. 

Pomiar kąta i obrotów 

 pomiar przemieszczenia przy pomocy nadajnika inkrementalnego, 

 pomiar przemieszczenia przy pomocy nadajnika absolutnego pracującego w kodzie BCD oraz w kodzie Graya, 

 sensor Halla, 

 resolver. 

Sensoryka 

 indukcyjne czujniki zbliżeniowe, 

 czujniki pola magnetycznego, 

 czujniki optoelektroniczne i światłowodowe, 

 czujniki pojemnościowe, 

 analogowe czujniki indukcyjne, 

 czujniki ultradźwiękowe. 

Elektropneumatyka 

 elektryczne elementy wykonawcze, 

 pneumatyczne elementy wykonawcze, 

 układy elektropneumatyczne w automatyce. 

Budowa i podstawy programowania sterowników PLC 

 budowa i konfiguracja sterowników PLC, 



 programowanie sterowników PLC w języku LD, 

 zliczanie zdarzeń i odmierzanie czasu w sterownikach PLC. 

Języki programowania oraz komunikacja w sterownikach PLC 

 języki programowania, 

 struktura programu, 

 przetwarzanie wartości analogowych, 

 komunikacja w systemach ze sterownikami PLC, 

 sterowanie procesami. 

Symulacja pracy układów z regulatorami ciągłymi w programie MATLAB 

 wprowadzenie do MATLAB'a, 

 symulacja działania układów z regulatorami P, PI oraz PID i obiektem regulacji (człon inercyjny pierwszego rzędu z 
opóźnieniem), 

 automatyczny układ regulacji poziomu cieczy w zbiorniku. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

 Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych). 

Literatura 

1. Rumatowski K. Podstawy automatyki. Część 1. Układy liniowe o działaniu ciągłym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2004. 

2. Rumatowski K. Podstawy automatyki. Część 2. Układy dyskretne. Sygnały stochastyczne. Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 2004. 

3. Limann O., Pelka H. Automatyka, WKiŁ Warszawa 1991. 

4. Wegrzyn S. Podstawy automatyki. PWN, Warszawa 1980. 

5. Gessing R. Podstawy automatyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001. 

6. Mazurek J.,Vogt H., Zydanowicz W. Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, 2002. 

7. Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J. Programowanie sterowników PLC, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka 
Skalmierskiego, Gliwice 1998. 

8. Sacha K. Sieci miejscowe PROFIBUS, Wydawnictwo Mikom, maj 1998. 

9. Holejko D., Kościelny W., Niewczas W. Zbiór zadań z podstaw automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, 1985. 

10. Żelazny M. Podstawy automatyki. PWN, 1976. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu 
Podstawy projektowania maszyn i 

urządzeń 
Kod 

 przedmiotu EPK29 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV 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. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne doc. dr inż. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Cel przedmiotu 

Poznanie struktury maszyn oraz współzależności części i podzespołów maszyn; nabycie umiejętności korzystania z literatury 
technicznej, norm i katalogów, przedstawiania koncepcji rozwiązań problemów technicznych przy użyciu zapisu inżynierskiego oraz 
analizowania układów sił i naprężeń w częściach maszyn.     

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowe wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności z grafiki inżynierskiej, materiałów konstrukcyjnych i mechaniki technicznej. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie zasadę działania podstawowych zespołów 
maszyn 

kolokwium 
K_W02 

W02 
ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania 
prostych mechanizmów 

K_W02 

Umiejętności 

U01 
potrafi przedstawić koncepcję rozwiązania 
problemu technicznego przy użyciu zapisu 
inżynierskiego ocena projektu 

K_U16 

U02 
potrafi dobrać typowe części maszyn z norm i 
katalogów 

K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ocena projektu i 
prezentacji 

K_K01 

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wprowadzenie. Program przedmiotu. Efekty kształcenia. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Podstawowe 
wiadomości o projektowaniu maszyn:  projektowanie, konstruowanie, ogólna klasyfikacja maszyn, struktura procesu 
projektowania. Zasady konstrukcji. Cechy konstrukcji. 

 Dokładność wymiarowa i zamienność części maszyn. Wytrzymałość zmęczeniowa elementów maszyn.  

 Połączenia elementów maszyn rozłączne i nierozłączne. Połączenia spawane. Połączenia i mechanizmy śrubowe.  

 Osie i wały. Przeznaczenie osi i wałów. Obciążenia osi i wałów. Zasady projektowania osi i wałów. Dobór materiałów na osie i 
wały. 

 Wyważanie wirników. Istota wyważania, wyważanie statyczne, wyważanie dynamiczne. Zasada działania wyważarki 
dynamicznej. 

 Łożyskowanie, zasady obliczania łożysk ślizgowych. Łożyska toczne, zasady obliczania łożysk tocznych.  

 Sprzęgła i hamulce rodzaje.  



 Przekładnie pasowe, linowe i łańcuchowe. Przekładnie zębate, geometria kół zębatych. Ogólne zasady projektowania 
przekładni zębatych. 

 Sprawdzian 

PROJEKT 
Temat:  Projekt konstrukcyjny układu napędowego – wybrane zagadnienia 
Zakres projektu, zadania szczegółowe 

Analiza założeń projektowych i obliczenia wstępne 

 wykonanie schematu kinematycznego reduktora,  

 ustalenie przełożenia całkowitego i rozbicie na stopnie, 

 obliczenie momentów obrotowych wałków.  

Wybrane obliczenia dotyczące kół zębatych 

 wybór materiału na koła zębate, 

 obliczenie modułów zazębień z warunków wytrzymałościowych, 

 obliczenie wielkości geometrycznych zębów i kół przekładni. 

Dobór sprzęgła. 

Konstruowanie wałka: schemat obciążeń wałka, dobór materiału, wstępne obliczenie średnicy, ukształtowanie czopów pod łożyska i koło 
zębate. 

Dobór łożysk tocznych i sposobu ich  osadzania na wałkach i w gniazdach kadłuba. 

Osadzenie kół zębatych na wałkach, obliczanie i dobór połączeń wpustowych. 

Sporządzenie rysunków wykonawczych  wałka i koła zębatego. 

Wykonanie częściowej dokumentacji projektowej (karta ofertowa motoreduktora, zestawienie obliczeń, rysunki, spis literatury). 

Referowanie projektu do zaliczenia.  

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny 

 Wykład problemowy 

 Projekt – realizację jednego indywidualnego  wieloetapowego  projektu semestralnego  cechuje samodzielne i grupowe zdobywanie i 
przetwarzanie informacji, opracowanie i prezentowanie otrzymanych efektów. 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu przeprowadzonego co najmniej raz w semestrze  oraz z projektu realizowanego w ramach 
zajęć projektowych. 

 

Literatura podstawowa  

1. Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz: Projektowanie węzłów i części maszyn, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 
2011, 

2. Krzysztof Magnucki: Podstawy konstrukcji maszyn,  Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, 
3. Piotr Maluśkiewicz Podstawy konstrukcji maszyn dla studentów kierunków niemechanicznych, Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 2009. 

Literatura uzupełniająca 

1. A. Dziama, M. Michniewicz, A. Niedźwiecki, Przekładnie zębate, PWN, Warszawa 1997, 
2. Z. Osiński, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 1999,  
3. M. Dietrych, Podstawy konstrukcji maszyn,  PWN, Warszawa 1999, 
4. Normy i katalogi tematyczne. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna 
Kod 

 przedmiotu EPK30 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 30 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 18 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot  dr inż. Janusz Mstowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Janusz Mstowski 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z termodynamiką techniczną 
w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, mechaniki, mechaniki płynów. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów 
fizycznych w termodynamice technicznej 

Egzamin K_W01 

W02 
rozumie zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w 
układach termodynamiki technicznej 

Egzamin K_W02 

W03 
zna metody określania podstawowych parametrów 
funkcjonalnych urządzeń cieplnych, kotłów i 
maszyn przepływowych 

Egzamin K_W06 

Umiejętności 

U01 

potrafi rozwiązywać zagadnienia opisane metodami 
matematycznymi, stosując metody matematyczne  
rozwiązywania prostych problemów termodynamiki 
technicznej 

zaliczenie ćwiczeń  
rachunkowych  

K_U09 

U02 

posiada praktyczne umiejętności budowy układów 
pomiarowych dla podstawowych przemian 
termodynamicznych, doboru metody i elementów 
pomiarowych  parametrów czynnika 
termodynamicznego 

zaliczenie ćwiczeń 
laboratoryjnych 

 
K_U14 

U03 

bilansowanie prostych układów 
termodynamicznych i ich elementów, określanie 
sprawności przemian termodynamicznych, opis i 
pomiary zmian parametrów w trakcie przemian, 
wyznaczanie strumienia wymienianego ciepła przy 
prostej geometrii wymienników 

Zaliczenie ćwiczeń 
rachunkowych i 
laboratoryjnych 

K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Dyskusja K_K01 

K02 
 ma świadomość odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania związane z pracą 
zawodową. 

Dyskusja K_K03 



Treści programowe 

WYKŁADY 

 Efekty kształcenia. Program przedmiotu termodynamika techniczna. Literatura; formalne warunki zaliczenia przedmiotu. 
Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia termodynamiki technicznej. Układ jednostek SI 

 Zasady termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych, ciepło, praca, energia 

 Przemiany gazów doskonałych i rzeczywistych; przemiany nieodwracalne.  

 Para wodna i jej przemiany. 

 Spalanie. Wartości opałowe paliw, obliczenia stechiometryczne. 

 Wymiana ciepła, konwekcja, przewodzenie ciepła, promieniowanie. 

 Sprężarki i wentylatory, chłodziarki, pompy ciepła. 

 Maszyny cieplne, turbiny 

 

ZAJĘCIA ĆWICZENIOWE (audytoryjne ćwiczenia rachunkowe) 

 Jednostki nad- i podwielokrotne; zamiana jednostek. 

 Jednostki pracy, mocy, ciepła i energii; przykłady obliczeń pracy, ciepła i energii w prostych układach. 

 Zasady termodynamiki w odniesieniu do prostych układów. 

 Obliczenia przemian gazów doskonałych i rzeczywistych. 

 Obliczenia parametrów przemian pary wodnej i powietrza wilgotnego. 

 Obliczenia w procesach spalania. 

 Obliczenia prostych procesów wymiany ciepła. 

 Obliczenia procesów cieplnych w turbinach parowych 

LABORATORIUM 

 

 Wprowadzenie, regulamin i warunki BHP Pracowni, program przedmiotu  ćwiczeń laboratoryjnych termodynamika techniczna, 
literatura; formalne warunki zaliczenia przedmiotu. 

 Wyznaczanie współczynnika ciepła właściwego ciał stałych. 

 Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności ciał stałych. 

 Wyznaczanie ciepła  i zmiany entropii podczas topnienia lodu.  

 Wyznaczenie ciepła parowania wody.  

 Przemiana energii elektrycznej w energię wewnętrzną  cieczy, weryfikacja prawa Joule’a-Lenza. 

 Wyznaczanie współczynnika Poissona κ = cp/cv. 

 Wyznaczanie  linii nasycenia wody. 

 Pomiary wilgotności powietrza. 

 Pomiary parametrów termodynamicznych w kanale wentylacyknym. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Metoda  ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, 

 Metoda laboratoryjna (eksperyment). 

Sposób zaliczenia 

Ocena końcowa na podstawie średniej oceny z egzaminu (40%),  oceny z zajęć ćwiczeniowych (20%) oraz oceny z zajęć laboratoryjnych 
(40%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć ćwiczeniowych oraz zajęć laboratoryjnych.  

Literatura podstawowa  

1. J. Szargut Termodynamika, PWN, Warszawa 2013,  

2. W. Pudlik Termodynamika,  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1998, 

3. S. Wilk Termodynamika  techniczna, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2011, 

Literatura uzupełniająca 

1. S. Wiśniewski Termodynamika  techniczna, WNT, Warszawa 2012 



2.  B. Staniszewski Termodynamika, PWN, Warszawa  1986, 

3. K. Brodowicz, T.Dyakowski Pompy ciepła, PWN, Warszawa 1990. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Ochrona środowiska w energetyce 
Kod 

 przedmiotu EPK31 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot  dr  inż. Stefan Jerzyniak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr  inż. Stefan Jerzyniak  

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z ogólnym modelem ochrony środowiska w sektorze energetycznym oraz z prawnymi uwarunkowaniami w 
zakresie emisji przemysłowych (dyrektywy UE i polskie prawo emisyjne). Nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań 
inżynierskich związanych z ochroną środowiska w energetyce oraz umiejętności posługiwania się w praktyce regulacjami prawnymi, 
zwłaszcza prawem emisyjnym. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Bez szczególnych wymagań wstępnych, wystarcza zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z zaliczeniem sem. III studiów. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie 
wiedzę dotycząca ochrony środowiska w sektorze 
energetycznym i stosowania technologii 
ograniczania emisji w energetyce 

egzamin K_W03, K_W08 

W02 

 ma wiedzę o trendach rozwojowych w 
energetyce, a szczególnie o rozwoju odnawialnych 
źródeł energii, korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i elektrowni jądrowych 

egzamin K_W03, K_W08 

W03 

zna podstawowe metody, techniki i technologie 
stosowane przy rozwiązywaniu problemów ochrony 
środowiska w sektorze energetycznym oraz doboru 
technologii ochrony środowiska 

egzamin K_W03, K_W08 

W04 

ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia 
ekologicznych, społecznych, ekonomicznych, 
prawnych i innych poza technicznych uwarunkowań 
funkcjonowania sektora energetycznego  

egzamin K_W08 

Umiejętności 

U01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych oraz innych źródeł, także w języku obcym 
uznawanym za język komunikacji 
międzynarodowej, potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej 
oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie dotyczące funkcjonowania 
sektora energetycznego i jego wpływu na 
środowisko 

egzamin K_U01 

U03 
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania istniejących rozwiązań 
technicznych ochronnych i ocenić ich skuteczność  

egzamin K_U13 

Kompetencje społeczne 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

K01 

ma świadomość relacji sektora energetycznego ze 
środowiskiem i jest otwarty na inicjatywy 
poprawiające te relacje oraz potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące tej poprawie  

egzamin K_K02, K_K04 

K02 
jest kreatywny i przedsiębiorczy w działaniach pro 
środowiskowych, potrafi współdziałać i pracować w 
grupie przyjmując w niej różne role  

egzamin 
K_K03, K_K04, 

K_K06 

K03 

cechuje go wysoki poziom świadomości 
ekologicznej i wrażliwość na problemy ochrony 
środowiska, rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie oraz potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych  

egzamin K_K01 

Treści programowe 

Wykłady 

 Definicja środowiska i ochrony środowiska. Problemy jakie wygenerowala cywilizacja i technika dotyczące użytkowania 
środowiska. Rodzaje zanieczyszczeń i definicja emisji przemysłowych. Szkodliwość zanieczyszczeń dla powietrza, gleby, 
wody. Skutki oddziaływania zanieczyszczeń dla człowieka. 

 Rodzaje zanieczyszczeń występujących w energetyce, odpady z energetyki. Charakterystyka zanieczyszczeń podczas 
spalania paliw kopalnych węgla kamiennego, brunatnego, gazu i paliw ciekłych, odpady paleniskowe. Charakterystyka 
popiołów – możliwości wykorzystania popiołów i przemysłowe zagospodarowanie odpadów. 

 Uwarunkowania prawne UE w zakresie emisji przemysłowych. 

 Transpozycja ustaleń dyrektyw do polskiego systemu prawnego. Ustawy – POŚ i rozporządzeń RM oraz Ministrów 
dotyczących ochrony środowiska. Polityka ekologiczna państwa i zasada zrównoważonego rozwoju. Działy administracji 
rządowej oraz ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska. Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i jego 
wojewódzkich agend. 

 Rola i zadania Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. System certyfikatów i opłat zastępczych. 
Strategia NFOŚ w zakresie dysponowania wpłatami z opłat zastępczych. 

 Metody eliminacji zanieczyszczeń w blokach energetycznych, eliminacje SO2 metodą mokrą, suchą, kombinowaną; eliminacja 
NOx , węglowodorów oraz pyłów. Sposoby i rodzaje odpylania. Możliwości eliminacji innych szkodliwych zanieczyszczeń 
(rtęci, oraz przy spalaniu biomasy ze słomy – chloru). 

 Ścieki przemysłowe i komunalne z sektora energetycznego – oczyszczanie i możliwości zagospodarowania frakcji stałych. 
Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków. Zapotrzebowanie na wodę w procesach wytwarzania energii 
elektrycznej w blokach kondensacyjnych i w elektrowniach jądrowych. 

 Wpływ technologii eksploatacji paliw kopalnych na środowisko, odpady z górnictwa. Wpływ na ekosystem eksploatacji kopalni 
głębinowych oraz odkrywkowych. Szkody górnicze. Metody ograniczania zaburzeń rozkładu wód gruntowych w kopalniach 
odkrywkowych. Rekultywacja terenów pokopalnianych, szczególnie odkrywek. Przykłady rekultywacji z kopalni w Polsce oraz 
w Niemczech. 

 Odnawialne źródła energii, rodzaje i techniczne możliwości ich wykorzystania oraz pozytywny wpływ na środowisko. Plan 
działań UE w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, prognozy rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. 
Przykłady wykorzystania energii odnawialnej w Polsce. 

 Elektrownie jądrowe i zasada ich działania. Przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych w reaktorach 
kolejnych generacji. Reaktory samopowielające. Zastosowanie preparatów promieniotwórczych w medycynie, technice 
(czujniki) itp. Struktura służby radiologicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem (PAA, CELOR itd.) 

 Źródła hałasu w procesach wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i paliw kopalnych. Ochrona przed hałasem 
słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym, sposoby ochrony. Tłumienie i izolacja drgań mechanicznych, sposoby 
obniżania poziomu hałasu, wytłumianie (ekrany akustyczne), generacja fal akustycznych w przeciwfazie itd.  

 Wpływ pola elektromagnetycznego i elektroenergetycznego na człowieka. Skala „szkodliwości” w funkcji częstotliwości dla 
całego widma fal elektromagnetycznych. Ograniczenia emisji fal elektromagnetycznych urządzeń elektrycznych. Pola 
elektromagnetyczne niskich częstotliwości, częstotliwości anten radiowych i telefonii komórkowej. Promieniowanie 
elektromagnetyczne słońca.   

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład problemowy. Samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury 
przedmiotu oraz przepisów prawa.  



Sposób zaliczenia 

 Egzamin 

Literatura podstawowa 

1. Strupczewski A., Nie bójmy się energetyki jądrowej, Wyd. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Centralny Ośrodek 

Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2010. 

2. Miłek M., Problemy z pakietem energetyczno-klimatycznym, Wyd.Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ, Sulechów 

2010. 

3. Lewandowski W. M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2007. 

4. Pyłka –Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa 2004. 

5. Inwestycje komunalne w ochronie środowiska, część druga – Ochrona wód (praca zbiorowa) Wyd. PROEKO spółka z 

oo., Warszawa 1995. 

6. Inwestycje komunalne w ochronie środowiska, część czwarta – Ochrona powietrza (praca zbiorowa) Wyd. PROEKO 

spółka z oo., Warszawa 1995. 

7. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, WNT Warszawa 1994. 

8. Kabsch P., Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa 1992. 

9. Juda J., Chróściel S., Ochrona powietrza atmosferycznego, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1980. 

10. Głowiak B. i in., Inżynieria ochrony atmosfery, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1973. 

Literatura uzupełniająca 

1. Dobrowolski G., Ochrona powietrza zagadnienia administracyjno-prawne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 

2000. 

2. Bartkiewicz B., Ścieki przemysłowe, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. 

3. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, 

Warszawa 2001. 

4. Warych J., Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT, Warszawa 1992. 

5. Mielcarzewicz E., Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, PWN, Warszawa. 1986. 

6. Puzyna Cz., Ochrona środowiska przed hałasem, WNT, Warszawa 1981. 

Czasopisma  

1. Energetyka,  

2. Gospodarka Paliwami i Energią,  

3. Prawo i Środowisko,  

4. Ochrona Środowiska 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu 
Budownictwo energooszczędne  

i pasywne 
Kod 

 przedmiotu EPK32 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 18 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne  dr inż. Stanisław Pryputniewicz  

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z efektywnym 
wykorzystaniem wyprodukowanej i dostarczonej energii, zarówno w sektorze komunalnym jak i prywatnym, dzięki nowym technologiom 
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawy fizyki (ciepło), mechaniki konstrukcji i rysunku. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
rozumie zjawiska i procesy fizyczne związane z 
przenikaniem ciepła i transportem wilgoci 

sprawdzian, 
kolokwium końcowe 

K_W02 

W02 
zna uproszczone metody wyznaczania 
podstawowych parametrów mających wpływ na 
efektywność energetyczną budynków 

sprawdzian, 
kolokwium końcowe 

K_W02 

W03 
zna podstawowe technologie budowlane 
obniżające zużycie energii, w tym stosowane w 
budownictwie pasywnym 

sprawdzian, 
kolokwium końcowe 

K_W02 

Umiejętności 

U01 
potrafi obliczyć współczynnik przenikania ciepła 
przez przegrodę budowlaną 

sprawdzian, 
kolokwium końcowe 

K_U15 

U02 

potrafi zinterpretować wskaźniki opisujące jakość 
energetyczną budynku i instalacji w zakresie 
wymaganym w świadectwie charakterystyki 
energetycznej 

aktywność na 
ćwiczeniach, 
sprawdzian 

K_U15 

U03 
potrafi zaproponować rozwiązania techniczne 
poprawiające jakość energetyczną budynku 

kolokwium końcowe K_U16 

Kompetencje społeczne 

K01 rozumie społeczną potrzebę oszczędzania energii kolokwium końcowe K_K07 

K02 
jest przygotowany do współpracy z konstruktorami i 
architektami w zakresie wprowadzania 
energooszczędnych systemów w budownictwie 

kolokwium końcowe, 
aktywność na 
ćwiczeniach 

K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wprowadzenie. Przepisy prawa budowlanego – podstawowe definicje, podstawowe wymagania dotyczące obiektów 
budowlanych. Dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia dotyczące efektywności energetycznej i  charakterystyki energetycznej 
budynków. 



 Materiały budowlane. Podstawowe właściwości mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, sprężystość, 
plastyczność) i fizyczne ( gęstość, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, przepuszczalność pary wodnej, przewodność 
cieplna) materiałów budowlanych. 

 Podstawy fizyki budowli. Transport ciepła przez przegrody budowlane. Obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła 
przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946. Mostki termiczne. Formy występowania wilgoci w materiałach i 
przegrodach budowlanych. 

 Zasady wykonywania głównych elementów konstrukcyjnych budynku (fundamentów, ścian, stropów, dachów, stropodachów) 
oraz okien i drzwi. Instalacje w budynku systemy ogrzewania budynków, zaopatrzenie w ciepłą wodę, systemy wentylacji i 
klimatyzacji. 

 Podstawy budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Budynek pasywny w strefie klimatu umiarkowanego. Zasady 
projektowania. Poprawianie izolacyjności przegród budowlanych. Konstruowanie bez mostków termicznych. Szczelna powłoka 
budynku. 

 Ściany w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Systemy ocieplania ścian. Ściany akumulacyjne. Stropy i dachy w 
budynkach energooszczędnych i pasywnych. Lekkie stropy drewniane. Więźby dachowe. Pokrycie dachu. Zabudowa 
poddasza. Strop cichy i ciepły. Sufity podwieszone 

 Okna i drzwi w domach pasywnych. Rodzaje okien. Systemy uszczelnień. 

 Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym. System wentylacji domu pasywnego. Systemy biernego ogrzewania 
słonecznego. Aktywne słoneczne systemy grzewcze. Systemy grzewcze z pompą ciepła. Systemy i urządzenia 
niekonwencjonalne. 

 Diagnostyka cieplna istniejących przegród budowlanych. Termografia przegród budowlanych.  

ĆWICZENIA 

 Podstawy budowlanego rysunku technicznego. Oznaczenia na rysunkach. Rzuty, przekroje. Odczytywanie rysunków 
architektoniczno-budowlanych . Obliczanie podstawowych parametrów geometrycznych powierzchni zabudowy, powierzchni 
użytkowej, kubatury. 

 Odczytywanie podstawowych rysunków instalacji wewnętrznych w budynku grzewczej, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. 
Schematy. 

 Materiały budowlane. Podstawowe właściwości fizyczne gęstość, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, przepuszczalność 
pary wodnej, przewodność cieplna. Podstawowe właściwości chemiczne materiałów budowlanych. Korozja i odporność na 
korozję. 

 Podstawowe materiały budowlane wyroby z drewna, ceramiki, metali, zaczynów i betonu. Prezentacja wyrobów. 

 Materiały budowlane wykorzystywane do izolacji termicznej i hydroizolacji. Prezentacja. Analiza porównawcza. 

 Obliczanie, na wybranych przykładach, wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN 
ISO 6946. Wykonanie indywidualnych ćwiczeń polegających na obliczeniu wartości współczynników przenikania ciepła 
przegród budowlanych ( np. w budynku zamieszkania) 

 Podstawowe technologie ocieplania ścian i stropodachów w budynkach istniejących (tradycyjnych). Prezentacja  rozwiązań 
stosowanych przez wybrane firmy. 

 Przykładowe technologie (systemy) wykonywania ścian w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Prezentacja  

 Prezentacja wybranych, dostępnych na rynku,  rozwiązań wykonania okien i drzwi. Prezentacja kilku zrealizowanych domów 
pasywnych. Omówienie ich głównych zalet oraz wad. 

 Prezentacja nowoczesnych zrealizowanych instalacji wewnętrznych wykorzystujących systemy słoneczne oraz systemy 
grzewcze z pompą ciepła (obiekty uczelni). 

 Wykonanie pomiarów termowizyjnych na obiektach uczelni. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe, 

 Ćwiczenia – metoda ćwiczeniowa (rozwiązywanie przykładów), metoda  pokazu, metoda pomiaru. 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej  ocen: oceny z ćwiczeń (50%)  i oceny z kolokwium końcowego (50%). 

Literatura 

1. Feist W., Munzenerg U., Thumulla J., Schulze B., Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa 
Pasywnego, Gdańsk 2006 (opracowanie wersji polskiej Gunter Schlagowski) 

2. Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2005 

3. Wnuk R., Budowa domu pasywnego w praktyce, Wydawnictwo Przewodnik Budowlany, Warszawa 2006 



4. Budownictwo ogólne. T2, Fizyka budowli, Praca zbiorowa pod kier. P. Klemma, Arkady, Warszawa 2005 
5. Wnuk R., Instalacje w domu pasywnym, Wydawnictwo Przewodnik  Budowlany, Warszawa 2007 

 
 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Sterowniki PLC w energetyce 
Kod 

 przedmiotu EPK33 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 21 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Grzegorz Kobyłecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr inż. Grzegorz Kobyłecki 

Cel przedmiotu 

Celem jest opanowanie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie zastosowania sterowników PLC w energetyce, 
zwłaszcza 

 programowania sterowników PLC,  

 adaptacji sterownika PLC do sterowanego procesu, 

 komunikacji ze sterownikiem w hierarchicznych układach sterowania z wykorzystaniem sieci przemysłowych, 

 znajomości podstawowych języków programowania sterownika. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Umiejętności w zakresie obsługi komputera, grafiki inżynierskiej, techniki cyfrowej, elektrotechniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

 
W01 

Zna podstawową terminologię dotyczącą 
sterowników PLC. Rozumie typy danych i ich 
organizację zapisu w sterowniku. 

 
 
 

Kolokwium 
 

K_W01 

 
 

W02 

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie funkcji 
organizujących przebieg programu i 
programowej obsługi sytuacji krytycznych. 
Potrafi dobrać odpowiednią organizację 
struktury programu w zależności od 
rozwiązywanego problemu. 

K_W02 

 
 

W03 

Ma wiedzę z technik programowania 
sterowników PLC. Potrafi dobrać odpowiednią 
technikę programowania, protokoły 
komunikacyjne, typy zmiennych do realizacji 
określonego zadania sterowania. 

 
 

Kolokwium K_W08 

Umiejętności 

 
U01 

Potrafi w uzasadniony sposób wykorzystywać 
sterownik programowalny PLC w zakresie 
przygotowania programu sterowania 
systemem. 

 
 
 

Kolokwium 
 

K_U15 

 
U02 

Zna i potrafi dobrać odpowiednie techniki 
programowania do rozwiązywania zadań 
zwianych z układami automatyki nadrzędnej w 
energetyce i rozumie ich ograniczenia. 

K _U15 

 
U03 

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

 
 
 
 

Projekt 

K_U15 

 
 

Dysponuje praktycznymi umiejętnościami 
adaptacji sterownika PLC do określonego 

K_U15 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

U04 systemu sterowania. Zna zasady podłączania 
układów wejściowych, wyjściowych i 
komunikacyjnych sterownika. 

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_K02 
K_K03 

Treści programowe 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

 Systemy hierarchicznego sterowania. Układy redundancji zimnej i gorącej; Znaczenie normy IEC13131. 

 Zintegrowane środowisko programowania i uruchamiania aplikacji PLC; elementy interfejsu użytkownika; typy, zakresy i 
rodzaje zmiennych. 

 Podstawowe bloki funkcyjne sterownika; stosowanie funkcji czasowych i agregujących, podstawowe operacje na zmiennych.  

 Funkcje organizujące przebieg programu; funkcje skoku, funkcje warunkowe, funkcje rekurencyjne i pętle.  

 Obsługa wyjątków; obsługa sytuacji krytycznych procesów – przerwania. 

 Komunikacja w układach hierarchicznych; funkcje komunikacyjne; protokoły komunikacyjne; przemysłowe sieci sterownikowe. 

 Wady i zalety różnych technik programowania Graftec, IL, SFC. 

 Adaptacja sterownika w układzie sterowania, zasilanie sterownika, obsługa wejść analogowych i cyfrowych, obsługa wyjść 
analogowych i cyfrowych, obsługa wejść przerwaniowych, obsługa wyjść krytycznych, cz. I 

 Adaptacja sterownika w układzie sterowania, zasilanie sterownika, obsługa wejść analogowych i cyfrowych, obsługa wyjść 
analogowych i cyfrowych, obsługa wejść przerwaniowych, obsługa wyjść krytycznych, cz. II 

 Zaliczenie. 

Metody / techniki dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczno – laboratoryjno 

Sposób zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę, średnia z uzyskanych ocen w trakcie semestru ze sprawdzianów wejściowych (waga 1) oraz sprawozdań (waga 
3). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów jak i ze sprawozdań 

Literatura podstawowa 

1. Kasprzyk J. Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006. 

2. Legierski T., Wyrwał J., Kasprzyk J., Hajda J. Programowanie sterowników PLC. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka 

Skalmierskiego, Gliwice 1998. 

3. Sałat R., Korpysz K., Obstawski P. Wstęp do programowania sterowników PLC. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 

2010. 

Literatura uzupełniająca 

1. Kwaśniewski J. Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008 

2. Zespół SABUR sp. z o.o.: SAIA PG5 Pierwsze kroki. Sabur, Warszawa 2005. 

 

 
Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.   

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Maszyny elektryczne 
Kod 

 przedmiotu EPK34 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 - - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 21 - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne 
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 

dr inż. Grzegorz Kobyłecki, dr inż. Radosław Kasperek 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowej wiedzy o zjawiskach z dziedziny elektrotechniki i mechaniki klasycznej występujących w maszynach 
elektrycznych przy przekształcaniu energii elektrycznej (transformator), przy przetwarzaniu energii elektrycznej na energię mechaniczną 
(silnik) i odwrotnie (generator) oraz ich podstawowych właściwościach w kontekście ich zastosowań w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna rodzaje i klasyfikację podstawowych maszyn 
elektrycznych 

- dwa kolokwia (1 z ok. 
8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 65 pytań). 

K_W02, K_W03 

W02 

potrafi i opisać i objaśnić zjawiska występujące w 
transformatorach i maszynach elektrycznych 
wirujących 

- dwa kolokwia (4 z ok. 
8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 65 pytań). 

K_W02, K_W03 

W03 

zna konstrukcję, schematy zastępcze, właściwości 
oraz sposoby rozruchu podstawowych maszyn 
elektrycznych 

- dwa kolokwia (3 z ok. 
8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 65 pytań). 

K_W02, K_W03 

Umiejętności 

U01 

potrafi scharakteryzować podstawowe właściwości 
maszyny elektrycznej na podstawie parametrów 
znamionowych 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 65 pytań). 

K_U08, K_U09 

U02 

potrafi dobrać rodzaj i parametry maszyny 
elektrycznej 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 65 pytań). 

K_U08, K_U09 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

U03 

ma świadomość konieczności uwzględniania 
procedur rozruchowych maszyn elektrycznych 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 65 pytań). 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
zwłaszcza w kontekście omawianego przedmiotu 

- egzamin (losowo 2 z 
ok. 65 pytań). 

K_K01 

Treści programowe 
WYKŁADY 

 Wprowadzenie. Program przedmiotu. Literatura. Warunki zaliczenia przedmiotu, pytania egzaminacyjne (informacja). 
Podstawowe definicje i prawa elektrotechniki oraz mechaniki klasycznej związane z maszynami elektrycznymi. (I) 

 Podstawowe definicje i prawa elektrotechniki oraz mechaniki klasycznej związane z maszynami elektrycznymi. (II). Rodzaje i 
klasyfikacja maszyn elektrycznych. 

 Transformatory. Opis działania, modele i schematy zastępcze transformatorów jednofazowych bezrdzeniowych i z rdzeniem 
ferromagnetycznym. Podstawowe właściwości rdzeni ferromagnetycznych, straty w rdzeniu powodowane zjawiskami histerezy 
i prądów wirowych. 

 Właściwości, wykresy wskazowe transformatora w stanie jałowym, pracy oraz zwarcia. 

 Charakterystyka ogólna projektowania transformatorów jednofazowych. 

 Układy połączeń i opis działania transformatorów trójfazowych. Grupy połączeń, praca równoległa oraz włączanie i zwarcie 
transformatora. Ogólna charakterystyka autotransformatorów i przekładników prądowych. Przykłady zastosowań. 

 Maszyny prądu stałego. Charakterystyka ogólna rodzajów i konstrukcji oraz klasyfikacja maszyn prądu stałego. Opis działania 
i właściwości generatorów (prądnic) prądu stałego. 

  Prądnica obcowzbudna, samowzbudna bocznikowa, charakterystyki zewnętrzne oraz praca równoległa prądnic prądu 
stałego. Kolokwium I. 

 Opis działania i właściwości silników prądu stałego. Właściwości i charakterystyki zewnętrzne silników obcowzbudnego, 
bocznikowego, szeregowego. Rozruch i regulacja prędkości silników prądu stałego. (I). 

 Opis działania i właściwości silników prądu stałego. Właściwości i charakterystyki zewnętrzne silników obcowzbudnego, 
bocznikowego, szeregowego. Rozruch i regulacja prędkości silników prądu stałego. (II). 

 Maszyny asynchroniczne prądu przemiennego. Charakterystyka ogólna rodzajów, konstrukcji oraz klasyfikacja maszyn 
asynchronicznych. Pole magnetyczne wirujące. Opis działania, schematy zastępcze, właściwości i charakterystyka 
zewnętrzna silników asynchronicznego klatkowego oraz pierścieniowego. (I). 

 Maszyny asynchroniczne prądu przemiennego. Charakterystyka ogólna rodzajów, konstrukcji oraz klasyfikacja maszyn 
asynchronicznych. Pole magnetyczne wirujące. Opis działania, schematy zastępcze, właściwości i charakterystyka 
zewnętrzna silników asynchronicznego klatkowego oraz pierścieniowego. (II). 

 Możliwe stany pracy maszyny asynchronicznej. Hamowanie, praca generatorowa, praca w stanie jałowym oraz zwarcia 
maszyny asynchronicznej. Rozruch i sterowanie prędkością silników asynchronicznych. 

 Maszyny synchroniczne prądu przemiennego. Charakterystyka ogólna rodzajów, konstrukcji oraz klasyfikacja maszyn 
synchronicznych. Opis działania, właściwości, charakterystyki oraz rozruch silnika synchronicznego. 

  Maszyny elektryczne w elektroenergetyce. Charakterystyka ogólna zastosowań generatorów synchronicznych oraz silników 
indukcyjnych w systemach elektroenergetycznych z konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii. Perspektywy rozwoju. 
Kolokwium II. 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

 Transformatory jednofazowe 

 podstawowe zjawiska występujące w transformatorach, 

 podstawowe właściwości transformatorów jednofazowych, 

 schemat zastępczy transformatora jednofazowego. 

Maszyny elektryczne prądu stałego I 

 indukcja elektromagnetyczna i siła Lorenza, 

 elementy maszyn komutatorowych, 

 połączenia i charakterystyki zewnętrzne silników obcowzbudnych, równoległych oraz szeregowo-równoległych. 

Maszyny elektryczne prądu przemiennego asynchroniczne I 



 pole magnetyczne wirujące, 

 podstawowe właściwości silnika indukcyjnego klatkowego przy połączeniu w gwiazdę lub w trójkąt. 

 praca generatorowa.   

Maszyny elektryczne prądu przemiennego synchroniczne I 

 działanie i podstawowe właściwości maszyny z wirnikiem z pierścieniami ślizgowymi, synchronicznym lub 
reluktancyjnym, 

 napięcia uzwojeń wirnika z pierścieniami ślizgowymi przy rozwarciu i zwarciu tych uzwojeń, 

 praca generatorowa. 

Transformatory trójfazowe 

 podstawowe połączenia i grupy połączeń, 

 relacje napięciowe oraz właściwości przy niesymetrycznym obciążeniu, 

 napięcie zwarcia. 

Maszyny elektryczne prądu stałego II 

 praca generatorowa, 

 rozruch i sterowanie prędkości, 

 charakterystyki prędkości przy różnych metodach jej sterowania; 

 hamowanie i zmiana kierunku obrotów. 

Maszyny elektryczne prądu przemiennego asynchroniczne II 

 działanie i podstawowe właściwości silnika indukcyjnego z wirnikiem z otwartym uzwojeniem, 

 działanie i podstawowe właściwości silnika indukcyjnego z wirnikiem z magnesami stałymi. 

 maszyna jednofazowa z kondensatorem rozruchowym.   

Maszyny elektryczne prądu przemiennego synchroniczne II 

 metody rozruchu i sterowania prędkości, 

 działanie i podstawowe właściwości przy pracy synchronicznej i asynchronicznej. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 wykład informacyjny, 

 wykład problemowy, 

 ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

 Egzamin 

Literatura podstawowa  

1. A. M. Plamitzer. Maszyny elektryczne. Wyd. siódme, WNT, Warszawa 1982. 
2. W. Latek. Teoria maszyn elektrycznych. WNT, Warszawa 1987. 
3. E. Jezierski. Transformatory. WNT. Warszawa 1983.  

Literatura uzupełniająca 

1. W. Latek. Badania maszyn elektrycznych w przemyśle. WNT. Warszawa 1979. 
2. J. Anuszczyk. Maszyny elektryczne w energetyce. Zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa 2005. 
3. T. Konopiński, R. Pac. Transformatory i dławiki elektronicznych urządzeń zasilających. WNT, Warszawa 1979. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Urządzenia i napędy elektryczne 
Kod 

 przedmiotu EPK35 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 30 - - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - 21 - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne 
dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ 

dr inż. Grzegorz Kobyłecki, dr inż. Radosław Kasperek 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowej wiedzy o zjawiskach z dziedziny elektrotechniki i mechaniki klasycznej występujących w urządzeniach i 
napędach elektrycznych przy przekształcaniu energii elektrycznej, przy przetwarzaniu energii elektrycznej na energię mechaniczną 
(silnik) i odwrotnie (generator) oraz ich podstawowych właściwościach w kontekście ich zastosowań w energetyce. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki, podstaw elektroniki, 
energoelektroniki oraz maszyn elektrycznych. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna definicje, rodzaje i klasyfikację podstawowych 
urządzeń i napędów elektrycznych 

- dwa kolokwia (2 z ok. 
8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 50 pytań). 

K_W02, K_W03  

W02 

potrafi i opisać i objaśnić funkcje podzespołów 
elektrycznych układów napędowych 

- dwa kolokwia (3 z ok. 
8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 50 pytań). 

K_W02, K_W03 

W03 

zna topologie i podstawowe właściwości układów 
energoelektronicznych stosowanych w systemach 
napędowych przekształtnikowych 

- dwa kolokwia (3 z ok. 
8 zagadnień), 
- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 50 pytań). 

K_W02, K_W03 

Umiejętności 

U01 

potrafi scharakteryzować podstawowe właściwości 
statyczne i dynamiczne maszyny podstawowych 
układów napędowych 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 50 pytań). 

K_U08, K_U09 



Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

U02 

potrafi dobrać rodzaj i parametry podzespołów 
układów napędowych 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 50 pytań). 

K_U08, K_U09 

U03 

potrafi dokonywać nastaw, uruchamiać i 
obsługiwać systemy napędowe 

- laboratorium 
(sprawdzian, 
sprawozdanie) 
- egzamin (losowo 2 z 
ok. 50 pytań). 

K_U08, K_U09 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
zwłaszcza w kontekście omawianego przedmiotu 

- egzamin (losowo 2 z 
ok. 50 pytań). 

K_K01 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wprowadzenie. Program przedmiotu Urządzenia i napędy elektryczne. Literatura. Warunki zaliczenia przedmiotu, pytania 
egzaminacyjne (informacja). Charakterystyka ogólna urządzeń elektrycznych w układach wytwarzania, przesyłu, rozdziału i 
użytkowania energii elektrycznej. Klasyfikacja systemów napędowych. 

 Systemy napędowe z silnikami prądu stałego. Podstawowe właściwości maszyn prądu stałego. Rozruch i sterowanie 
prędkości silników prądu stałego. 

 Przekształtniki energoelektroniczne typu AC/DC oraz DC/DC stosowane w systemach napędowych z silnikami prądu stałego. 
Dwu- i czterokwadrantowe napędy przekształtnikowe z prostownikiem tyrystorowym sześciopulsowym. 

 Napędy przekształtnikowe z przekształtnikiem mostkowym typu DC/DC. Modele silnika prądu stałego typu per unit oraz układy 
sterowania systemów napędowych prądu stałego (I). 

 Modele silnika prądu stałego typu per unit oraz układy sterowania systemów napędowych prądu stałego (II).  

 Przykłady analizy właściwości statycznych i dynamicznych (charakterystyki czasowe) układów napędowych prądu stałego.  

 Schematy blokowe układów napędowych prądu stałego dwu- i cztrokwadrantowych. 

  Systemy napędowe z silnikami asynchronicznymi prądu przemiennego. Podstawowe właściwości maszyn asynchronicznych 
prądu przemiennego. Rozruch i sterowanie prędkości silników asynchronicznych.  Kolokwium I. 

 Przekształtniki DC/AC/DC oraz AC/AC stosowane w systemach napędowych z silnikami prądu przemiennego. (I). 

  Przekształtniki DC/AC/DC oraz AC/AC stosowane w systemach napędowych z silnikami prądu przemiennego (II). 

  Przekształtnikowe systemy napędowe z silnikami pierścieniowymi oraz klatkowymi. Sterowanie typu V/f (napięcie 
częstotliwość) oraz bezpośrednie lub pośrednie sterowanie typu FOC. (I). 

  Przekształtnikowe systemy napędowe z silnikami pierścieniowymi oraz klatkowymi. Sterowanie typu V/f (napięcie 
częstotliwość) oraz bezpośrednie lub pośrednie sterowanie typu FOC (II). 

  Systemy napędowe z silnikami synchronicznymi prądu przemiennego. Podstawowe właściwości maszyn synchronicznych 
prądu przemiennego. Rozruch i sterowanie prędkości silników synchronicznych. 

  Przekształtnikowe systemy napędowe z przemiennikami częstotliwości w systemach napędowych z silnikami 
synchronicznymi typu PMSM. 

   Charakterystyka ogólna zastosowań generatorów synchronicznych oraz silników indukcyjnych w systemach 
elektroenergetycznych z konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii. Perspektywy rozwoju. Kolokwium II. 

 
ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

Zjawiska komutacyjne w urządzeniach elektrycznych (badania symulacyjne) 

 niesynchronizowane włączanie/wyłączanie jednofazowych układów prądu przemiennego typu RL, 

 niesynchronizowane włączanie/wyłączanie trójfazowych układów prądu przemiennego typu RL, 

 bezprzetężeniowe włączanie układów prądu przemiennego typu RL. 

Zjawiska komutacyjne w urządzeniach elektrycznych (badania eksperymentalne) 

 niesynchronizowane włączanie/wyłączanie jednofazowych układów prądu przemiennego typu RL, 

 niesynchronizowane włączanie/wyłączanie trójfazowych układów prądu przemiennego typu RL, 



 bezprzetężeniowe włączanie układów prądu przemiennego typu RL. 

Klasyczne układy napędowe prądu stałego 

 rozruch silników prądu stałego za pomocą rezystora rozruchowego twornika, 

 regulacja prędkości silników prądu stałego, 

 zmiana kierunku obrotów silnika prądu stałego. 

Przekształtnikowe układy napędowe prądu stałego 

 działanie i podstawowe właściwości układu napędowego prądu stałego z tyrystorowym sterownikiem prądu 
przemiennego, 

 działanie i podstawowe właściwości układu napędowego prądu stałego z przekształtnikiem mostkowym prądu stałego.  

Układ napędowy z bezkomutatorowym silnikiem prądu stałego typu BLDC (Brushless Direct Current) 

 działanie i podstawowe właściwości układu napędowego z falownikiem napięcia, 

 sterowanie prędkości przy różnych strategiach sterowania falownika napięcia, 

Układy rozruchowe silników asynchronicznych prądu przemiennego 

 rozruch bezpośredni 

 za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt, 

 za pomocą autotransformatora. 

Przekształtnikowe układy napędowe prądu przemiennego 

 przekształtnikowy układ napędowy z falownikiem o modulacji prostokątnej, 

 przekształtnikowy układ napędowy z falownikiem o modulacji typu sinus PWM, 

 przekształtnikowy układ napędowy z falownikiem o modulacji wektorowej. 

 system napędowy konwencjonalny do generowania energii elektrycznej 

 działanie i podstawowe właściwości systemu napędowego z silnikiem indukcyjnym synchronicznym, 

 metody rozruchu.  

System napędowy niekonwencjonalny do generowania energii elektrycznej 

 działanie i podstawowe właściwości systemu napędowego z silnikiem indukcyjnym asynchronicznym, 

 właściwości systemu przekształtnikowego. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 wykład informacyjny, 

 wykład problemowy, 

 ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

 Egzamin. 

Literatura podstawowa  

1. A. M. Plamitzer. Maszyny elektryczne. Wyd. siódme, WNT, Warszawa 1982. 
2. W. Latek. Teoria maszyn elektrycznych. WNT, Warszawa 1987. 
3. E. Jezierski. Transformatory. WNT. Warszawa 1983.  

Literatura uzupełniająca 

1. W. Latek. Badania maszyn elektrycznych w przemyśle. WNT. Warszawa 1979. 
2. J. Anuszczyk. Maszyny elektryczne w energetyce. Zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa 2005. 
3. T. Konopiński, R. Pac. Transformatory i dławiki elektronicznych urządzeń zasilających. WNT, Warszawa 1979. 
4. M. Kalus, T. Skoczowski. Sterowanie napędami asynchronicznymi i prądu stałego. Wyd. Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2003. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Przesyłanie energii elektrycznej 
Kod 

 przedmiotu EPK36 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 15 - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 9 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Grzegorz Kobyłecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne mgr inż Radosaw Grech 

Cel przedmiotu 

 Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; 

 Zapoznanie studentów z architekturą, budową i schematami zastępczymi elektroenergetycznych sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych;  

 Zapoznanie studentów z wybranymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do projektowania i analizy sieci 
elektroenergetycznych; 

 Ukształtowanie wśród studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy i podstaw projektowania sieci 
elektroenergetycznych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw matematyki, fizyki i technologii informacyjnej;  

 zna i rozumie funkcjonowanie podstawowych urządzeń elektrycznych;  

 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 architektury systemu elektroenergetycznego 

Ocena z kolokwium  K_W07 

W02 
zna budowę napowietrznych sieci przesyłowych i 
linii kablowych 

Ocena z kolokwium K_W07 

Umiejętności 

U01 
potrafi określić schematy zastępcze linii 
elektroenergetycznych i obliczyć parametry ich 
elementów 

Ocena z kolokwium i 
z realizacji zadań 
ćwiczeniowych 

K_U10, K_U16 

U02 
potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do 
przeprowadzenia analizy rozpływu mocy i zwarć w 
sieciach promieniowych i oczkowych 

Ocena z zadań 
ćwiczeniowych 

K_U07 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość znaczenia systemu 
elektroenergetycznego dla gospodarki i dla 
użytkowników komunalnych 

Ocena dyskusji 
podczas zajęć 
laboratoryjnych 

K_K02 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wprowadzenie. Ogólne wiadomości o systemie elektroenergetycznym. 

Podstawowe wiadomości o budowie sieci elektroenergetycznych.  

Schematy zastępcze elementów systemu elektroenergetycznego..  



Obliczanie rozpływów prądów i spadków napięcia w sieciach otwartych.  

Obliczanie prądów zwarć symetrycznych.  

Obliczanie strat mocy i energii.  

Gospodarka mocą i energią bierną. Jakość zasilania. Regulacja w systemie elektroenergetycznym. 

Inteligentne systemy elektroenergetyczne.  

ĆWICZENIA 
W trakcie semestru studenci wykonują zadania ćwiczeniowe oraz zadania ćwiczeniowo - projektowe z wykorzystaniem oprogramowania 
narzędziowego dedykowanego do projektowania i analizy sieci elektroenergetycznych.  
Przykładowa tematyka zadań ćwiczeniowo – projektowych 

 schematy zastępcze linii elektroenergetycznych i transformatorów i wyznaczanie parametrów ich elementów; 

 obliczanie strat mocy i energii w sieci elektroenergetycznej; 

 wyznaczanie rozpływu mocy w sieciach promieniowych; 

 wyznaczanie rozpływu mocy w sieciach oczkowych; 

 analiza zwarć symetrycznych i niesymetrycznych; 

 wyznaczanie prądów zwarciowych; 

 dobór podstawowych elementów inteligentnych systemów elektroenergetycznych. 

Metody i techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Ćwiczenia rachunkowe 

 Zadania ćwiczeniowo - projektowe z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego.  

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia 

 Kolokwium część pisemna (testy wielokrotnego wyboru) i część ustna 

 Ocena rozwiązywanych zadań podczas ćwiczeń oraz zadań indywidualnych realizowanych w zespołach dwuosobowych 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnych ocen z  kolokwium oraz z zajęć ćwiczeniowych.  

Ocena końcowa = 0,5 ocena zaliczenia z formy zajęć wykład + 0,5 ocena zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia.  

Literatura podstawowa  

1. Popczyk J. Elektroenergetyczne układy przesyłowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998. 
2. Witek B. Projektowanie elektroenergetycznych układów przesyłowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. 
3. Praca zbiorowa Poradnik inżyniera elektryka, tom 3. WNT, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca 

1. Grobicki J., Germata M. Przewody i kable elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 2010. 
2. Kremens Z., Sobierajski M. Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1999. 

3. Kujszczyk Sz. i inni Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa 1997.  
4. Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M. Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych. Dom 

Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.  
 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Eksploatacja instalacji w energetyce 
Kod 

 przedmiotu EPK37 

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. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne doc. dr inż. Łucja Frąckowiak Iwanicka 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowej wiedzy o planowaniu i nadzorowaniu zadań obsługowych i użytkowych dla zapewnienia niezawodnej 
eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza i umiejętności z matematyki, fizyki, chemii 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zasady poprawnej eksploatacji podstawowych 
maszyn i urządzeń energetycznych 

kolokwium K_W02 

W02 zna mechanizmy zużywania elementów maszyn kolokwium K_W02 

W03 
zna charakterystyki funkcyjne niezawodności i 
empiryczne miary niezawodności 

kolokwium K_W02 

W04 
ma wiedzę o planowaniu i nadzorowaniu zadań 
obsługowych i użytkowych 

kolokwium K_W02 

Umiejętności 

U01 ma umiejętność samokształcenia się ocena projektu K_U05 

U02 
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i 
narzędzi służących do analizy  procesu  
obsługowo- użytkowego urządzeń energetycznych 

ocena projektu K_U15 

U03 
potrafi przeprowadzić analizę  procesu  obsługowo- 
użytkowego pod kątem zapewnienia niezawodnej 
eksploatacji maszyn i  urządzeń energetycznych 

ocena projektu K_U13, K_U14  

Kompetencje społeczne 

K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ocena projektu i 
prezentacji 

K_K01 

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K03 

Treści programowe 

WYKŁAD 
 Wprowadzenie. Program przedmiotu. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Podstawowe pojęcia 

eksploatacyjne. Fazy istnienia obiektu technicznego. Rodzaje działań w procesie eksploatacji. Wymagania eksploatacyjne. 

 Struktura eksploatyki. Prakseologiczny model łańcucha działań w procesie eksploatacji. Model systemu eksploatacji.  Rola 
człowieka w procesie eksploatacji.  

 Rodzaje zużywania części maszyn mechaniczne, korozyjne, korozyjno- erozyjne. Czynniki zapobiegające nadmiernemu 
zużywaniu. Charakterystyki intensywności zużywania.  Stan techniczny i eksploatacyjny maszyn i urządzeń. Obsługiwanie 
urządzeń i maszyn, procesy obsługi, charakterystyka obsługiwania. 

 Użytkowanie urządzeń i maszyn. Wdrażanie urządzeń do użytkowania. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i 
maszyn, ocena ryzyka zawodowego. 



 Remonty, rozruchy i odstawienia podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych. Utrzymanie maszyn w ruchu, 
konserwacja, obsługa, remonty, modernizacja. Struktura i zadania służb utrzymania ruchu. Współdziałanie systemu obsługi z 
systemem użytkowania i podsystemami współpracującymi. 

 Problemy niezawodności i odnowy. Funkcje niezawodności i zawodności, intensywność i częstość uszkodzeń, trwałość. 
Kształtowanie niezawodności urządzeń i maszyn. Modele odnowy i charakterystyki obiektów odnawialnych. Niezawodność 
obiektów złożonych. 

 Diagnostyka podstawowych rodzajów uszkodzeń. Rodzaje badań diagnostycznych. Badanie własności procesów roboczych. 
Obserwacja procesów towarzyszących pracy maszyny. Diagnozowanie operatora maszyny. 

 Zasady eksploatacji urządzeń w znaczeniu dyrektywnym, postulatywnym i kryterialnym. Klasyfikacja zasad eksploatacji 
w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. Zarządzanie eksploatacją, organizowanie, kierowanie, kontrola, strategie 
eksploatacyjne. 

 Zmiany rzutujące na sposób myślenia o eksploatacji, nowe podejście do eksploatacji. Zbieranie i przetwarzanie danych 
eksploatacyjnych. Metody wspomagające planowanie działań eksploatacyjnych. 

 

PROJEKT 
Temat: Analiza procesu obsługowo – użytkowego wybranej instalacji energetycznej  

Zakres 

P1. Zgłębienie obszaru tematycznego pracy. Sformułowanie założeń pracy. Postawienie celu pracy. 

P2. Analiza rutynowych metod, technik, narzędzi (w tym komputerowych). 

P3. Charakterystyka wybranej instalacji energetycznej: 

 schemat instalacji, 

 wykaz zespołów, podzespołów, części, opis. 

Sformułowanie założeń wykonawczych procesu obsługowo – naprawczego (terminy,  środki, zespoły wykonawcze, możliwości, 
ograniczenia). 

Sformułowanie założeń wykonawczych procesu obsługowo – naprawczego (terminy,  środki, zespoły wykonawcze, możliwości, 
ograniczenia). 

Dokonanie technologicznego podziału procesu na etapy i czynności: 

 sporządzenie wykazu czynności  oraz ustalenie warunków organizacyjnych i   technologicznych ich wykonania, 

 przydział zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym – wykonawcom, 

 określenie czasu trwania czynności. 

Opracowanie sieci czynności: 

 ustalenie sekwencji i numeracja zdarzeń, 

 wykreślenie sieci czynności, 

 wykonanie obliczeń w sieci, 

 wyznaczenie ścieżki krytycznej.  

Sporządzenie wykresu Gantta. 

Analiza i doskonalenie sieci czynności: 

 sporządzenie bilansu środków i możliwości, 

 opracowanie propozycji zmian w sieci, 

 doskonalenie i zatwierdzenie sieci czynności, 

 sporządzenie wykazu rezerwowych środków i możliwości.  

Opracowanie wniosków. 

Prezentacja projektu.  

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe. 

 Projekt – realizacja indywidualnego  wieloetapowego  projektu. Samodzielne i grupowe zdobywanie wiedzy. Opracowanie raportu i 
prezentacja otrzymanych efektów. 

Sposób zaliczenia 

Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu przeprowadzonego co najmniej raz w semestrze  oraz z projektu realizowanego w ramach 
zajęć projektowych. 



Literatura podstawowa 

1. Stanisław Legutko: Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, 
2. Andrzej Rusin: Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej, Wydawnictwo Politechnika Śląska, 2008, 
3. Bogdan Żółtowski, Henryk Tylicki: Wybrane problemy eksploatacji maszyn, Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Piła 2004. 

Literatura uzupełniająca 

1. Zbysław Pluta: Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, 
2. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, Wydanie I, Kraków –Tarnobrzeg 2008, Wydawca TARBONUS Sp. z 

o.o. Kraków, 
3.  Energetyka Cieplna. Poradnik, Wydanie I, Kraków –Tarnobrzeg 2008, Wydawca TARBONUS Sp. z o.o. Kraków,  
4. Elektroenergetyka. Poradnik, Wydanie I, Kraków –Tarnobrzeg 2008, Wydawca TARBONUS Sp. z o.o. Kraków,  
5.  Energetyka Gazowa. Poradnik, Wydanie I, Kraków –Tarnobrzeg 2008, Wydawca TARBONUS Sp. z o.o. Kraków. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Technologia maszyn energetycznych 
Kod 

 przedmiotu EPK38 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 18 - -  - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Grzegorz Kosicki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne mgr Grzegorz Kosicki 

Cel przedmiotu 

Studenci nabędą umiejętności i kompetencje w zakresie:  
- stosowania maszyn i urządzeń energetycznych, 
- analizy technologii konwersji dla prostej instalacji energetycznej i oceny jej osiągów. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 

-  znajomość zasad termodynamiki, przemian i obiegów, spalania i przenikania ciepła, 

- znajomość dynamiki i kinetyki punktu materialnego i ciała sztywnego, analiza wytrzymałościowa, naprężenia i odkształcenia 
elementów maszyn, 

-  znajomość podstaw hydrostatyki i hydrauliki płynów, przepływ cieczy i gazów, umiejętności wyznaczania parametrów przepływów. 

 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Znajomość ogólnych zasad przetwarzania energii, 
budowy i zasad działania urządzeń energetycznych 

egzamin K_W02, K_W03 

W02 

Znajomość budowy, zasady działania oraz 
charakterystyki podstawowych maszyn 
energetycznych: silników spalinowych tłokowych i 
turbinowych, silników parowych, turbin wodnych 
oraz podstawowych podzespołów maszyn 
energetycznych 

egzamin K_W02, K_W03 

W03 
Znajomość rozwiązań prostych i skojarzonych 
zespołów energetycznych oraz perspektywami 
rozwoju nowych rozwiązań maszyn energetycznych 

egzamin K_W02, K_W03 

Umiejętności 

U01 
Opisuje i analizuje działania elementów i systemów 
energetycznych 

zaliczenie ćwiczeń, 
egzamin 

K_U13, K_U14, 
KU_15 

U02 
Wyznaczanie charakterystyk maszyn 
energetycznych 

zaliczenie ćwiczeń, 
egzamin 

K_U13, K_U14, 
KU_15 

U03 
0blicza sprawność konwersji podstawowych 
technologii stosowanych w maszynach 
energetycznych 

zaliczenie ćwiczeń, 
egzamin 

K_U13, K_U14, 
KU_15 

Kompetencje społeczne 

K01 
Znajomość problemów energetycznych 
współczesnych społeczeństw w aspekcie rozwoju 
cywilizacyjnego 

zaliczenie ćwiczeń, 
egzamin 

K_K07 

K02 
Instalacje wykonane w technologii BAT a 
ograniczanie wpływu instalacji energetycznych na 
środowisko. 

zaliczenie ćwiczeń, 
egzamin 

K_K02 



 

Treści programowe 

WYKŁADY 
Źródła i przetwarzanie energii: zasoby energetyczne i ich wykorzystanie w energetyce.  

Spalanie jako podstawowa forma przemiany energii  pierwotnej w energię użyteczną: chemizm i mechanizm spalania paliw 
stałych, ciekłych i gazowych w aspekcie efektywnego uzyskiwania energii. 

Zasady pracy podstawowych maszyn energetycznych: przemiany i obiegi maszyn cieplnych w energetyce, zasady pracy 
maszyn tłokowych i turbinowych, obiegi prawo i lewobieżne, praca techniczna i bezwzględna.  

Cieplne maszyny tłokowe: obiegi silników i sprężarek tłokowych, budowa  i zasada działania silników tłokowych.  

Cieplne maszyny turbinowe: obiegi pracy silników  i gazowych sprężarek turbinowych, budowa i zasada działania silników 
turbinowych. 

Cieplne maszyny parowe: przemiany fazowe i ich parametry i zastosowanie w maszynach energetycznych, budowa i zasady 
działania siłowni parowych obiegi silników parowych. 

Cieplne maszyny parowe cd: rodzaje palenisk, przygotowanie paliw do spalania, układy zasilania paliwem węglowym. 

Cieplne maszyny parowe cd: wytwarzanie pary, rodzaje kotłów. 

Cieplne maszyny parowe cd: wytwarzanie pary w kotłach przepływowych, kotłach o parametrach nadkrytycznych. 

Cieplne maszyny parowe cd: nisko emisyjne wytwarzanie pary w kotłach fluidalnych, palniki niskoemisyjne, układy dysz OFA. 

Cieplne maszyny parowe cd: turbiny parowe, budowa i zasady działania, wykorzystanie w energetyce, układ kondensacyjny, 
upustowy, kondensacyjno- upustowy, układy chłodzenia. 

Cieplne maszyny parowe cd: elektrownie kondensacyjne, elektrociepłownie. 

Turbiny gazowe: budowa i zasada działania, układy gazowo-parowe, cykle kombinowane z wykorzystaniem turbin gazowych, 
wykorzystanie turbin gazowych w mikro i makro energetyce. 

Układy bloków energetycznych: podstawowe urządzenia blokowe i poza blokowe, przygotowanie wody do celów wytwarzania 
pary, sprawność bloków kondensacyjnych. 

Nowe kierunki systemów energetycznych: bloki z nowymi kotłami fluidalnymi, układy gazowo-parowe ze zgazowaniem węgla, 
wysokosprawne bloki energetyczne i bloki o parametrach nadkrytycznych, rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej w 
skojarzeniu z ciepłem, energetyka atomowa. 

ZAJĘCIA ĆWICZENIOWE (audytoryjne ćwiczenia rachunkowe) 

 Wstęp do obliczeń, prosta rachunkowość termodynamiczna. 

 Stechiometria spalania paliw, zapotrzebowanie w tlen dla procesu spalania, współczynnik nadmiaru tlenu. 

 Termodynamika procesu spalania, ciepło spalania wartość opałowa, obliczenia. 

 Termodynamika procesu spalania cd., wykorzystanie w założeniach wstępnych dla paleniska w zależności od 
wykorzystywanego złoża paliwa. 

 Ogólna budowa silników tłokowych, charakterystyki prędkościowe i obciążeniowe. 

 Ogólna budowa energetycznych maszyn turbinowych cd, charakterystyka, parametry pracy maszyn i sprężarek turbinowych. 

 Ogólna budowa energetycznych maszyn turbinowych, charakterystyka, parametry pracy turbina gazowych. 

 Kotły parowe układy separacji pary, wyznaczanie parametrów przepływu dla układów separacji wodno-parowej. 

 Ogólna budowa turbogeneratora parowego, Sprawność obliczenia z wykorzystaniem wykres i-s. 

 Armatura w procesach wytwarzania energii, charakterystyka pompy wodnej. 

 Projekt doboru urządzeń dla symulacji prostego systemu energetycznego. 

 Projekt doboru urządzeń dla symulacji prostego systemu energetycznego cd.. 

 Wycieczka technologiczna do EC „Zielona Góra” S.A- układ gazowo-parowy, ciepło wytwarzane w skojarzeniu. 

 Wycieczka technologiczna do Elektrowni „Turów” lub „Pątnów II” – układ bloku kondensacyjnego. 

 Podsumowanie. Zaliczenia. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 



 Wykład problemowy, 

 Ćwiczenia. 

Sposób zaliczenia 

 Egzamin (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń). 

Literatura podstawowa  

1. T. Chmielniak, Technologie energetyczne, WNT, Warszawa 2008,  
2. W. R. Gundlach, Podstawy maszyn energetycznych i ich systemów energetycznych. WNT, Warszawa 2008, 
3. Z. Lubośny, Elektrownie wiatrowe w systemie energetycznym, WNT, Warszawa 2006, 

Literatura uzupełniająca 

1. D. Laudyn, M. Pawlik, F. Strzelczyk Elektrownie, WNT, Warszawa 1980, 
2. B. Staniszewski, Termodynamika, PWN, Warszawa  2006, 
3. J. Malko, Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1995, 
4. E. Tuliszka, Turbiny cieplne: zagadnienia termodynamiczne i przepływowe, WNT, Warszawa 1973 
5. P. Orłowski, Kotły parowe: konstrukcja i obliczenia, PWT, Warszawa 1979. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Energetyka odnawialna I 
Kod 

 przedmiotu EPK39 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 45 -  - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 27 -  - 5 

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

Prowadzący zajęcia dydaktyczne prof. dr hab. inż. Marian Miłek,  mgr inż. Radosław Grech 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów  podstawowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z energetyką 
odnawialną. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, elektroniki, 
ciepłownictwa, mechaniki płynów, automatyki, oraz sterowania 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna ogólny opis matematyczny zjawisk fizycznych 
wykorzystywanych przez odnawialne źródła energii 

Test zaliczeniowy 
K_W02, K_W03, 

K_W06 

W02 
rozumie  i potrafi opisywać zjawiska i procesy 
fizyczne wykorzystywane w procesie generacji 
energii przez  źródła energetyki odnawialnej 

Konwersacja ze 
studentami w trakcie 

wykładu 

K_W02, K_W03, 
K_W06 

W03 
zna metody określania podstawowych parametrów 
instalacji odnawialnych  źródeł energii 

Test zaliczeniowy 
K_W02, K_W03, 

K_W06 

Umiejętności 

U01 
potrafi budować i konstruować podstawowe 
systemy wykorzystania energii odnawialnej 

Ocena przebiegu 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 

K_U13, K_U14, 
K_U15 

U02 
posiada umiejętność doboru elementów instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Ocena przebiegu 
ćwiczeń 

laboratoryjnych 

K_U13, K_U14, 
K_U15 

U03 
potrafi opisywać podstawowe parametry  źródeł 
energii odnawialnej 

Ocena sprawozdań 
z laboratoriów 

K_U13, K_U14, 
K_U15 

Kompetencje społeczne 

K01 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

Ocena sposobu  
realizacji ćwiczenia 

K_K03 

K02 
potrafi działać w grupie przy realizacji prac 
inżynierskich 

Ocena sposobu  
realizacji ćwiczenia 

K_K03 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp Program przedmiotu ENEREGTYKA ODNAWIALNA. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. 
Wprowadzenie Energetyka odnawialna. Odnawialne  źródła energii. Krajowe i europejskie przepisy prawne związane z 
energetyką odnawialną. Struktura  źródeł wykorzystywanych do produkcji energii w Polsce i na  świecie. Skażenie powietrza 
spalinami. 

 Promieniowanie słoneczne. Bilans energii ziemi. Nasłonecznienie. Zalety i wady promieniowania słonecznego. 



 Kolektory słoneczne. Zasada działania kolektorów. Rodzaje i konstrukcje kolektorów słonecznych. Podstawowe instalacje 
wykorzystujące kolektory słoneczne.  

 Pompy ciepła Budowa i zasada działania sprężarkowych pomp ciepła. Parametry opisujące pompy ciepła. Przykłady instalacji 
wykorzystujących pompy ciepła.  

 Biomasa. Definicja biomasy.  Rodzaje biomasy. Technologie spalania biomasy. Procesy fizyczne i chemiczne 
wykorzystywane przy produkcji biogazu.  

 Elektrownie wodne. Podstawowe podzespoły elektrowni wodnych. Elektrownie wodne w Polsce i na  świecie. Potencjał energii 
wody rzek na  świecie. Bilans energii i sprawność elektrowni wodnych. Turbiny wodne.  

 Elektrownie wiatrowe. Strefy energii wiatru w Polsce. Moc użyteczna generatora wiatrowego. Podstawowe podzespoły turbiny 
wiatrowej. Konstrukcje generatorów wiatrowych.  

 Fotowoltaika; historia  fotowoltaiki, obszary zastosowań. Schemat zastępczy i charakterystyki ogniw fotowoltaicznych. 
Sprawność ogniwa. Technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych.  

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

 Badanie ogniw fotowoltaicznych  

 Wyznaczanie charakterystyki prądowo napięciowej ogniwa monokrystalicznego, polikrystalicznego i amorficznego, 

 Porównanie parametrów ogniwa słonecznego umieszczonego na konstrukcji wolnostojącej i nadążnej , 

 Wyznaczanie parametrów systemów fotowoltaicznych , 

 Pomiar napięcie i prądu ogniwa fotowoltaicznego, 

 Pomiar napięcie i prądu regulatora ładowania, 

 Badanie generatorów wiatrowych 

 Pomiar rozkładu prędkości wiatru na maszcie generatora wiatrowego, 

 Pomiar prędkości obrotowej w zależności od generowanej mocy turbiny wiatrowej o osi poziomej, 

 Badanie turbiny wiatrowej o osi pionowej, 

 Pomiary generowanej mocy,  

 Pomiary napięcie i prądu ładowania z regulatora ładowania,  

 Pomiary parametrów systemu akumulatorowego, 

 Badanie systemu turbiny wiatrowej z obciążeniem za inwerterem, 

 Badanie turbiny wiatrowej o osi poziomej, 

 Pomiary generowanej mocy, 

 Pomiary napięcie i prądu ładowania z regulatora ładowania,  

 Pomiary parametrów systemu akumulatorowego, 

 Badanie systemu turbiny wiatrowej z obciążeniem za inwerterem. 

 Badanie ogniwa paliwowego 

 Badanie elektrolizera, 

 Pomiar ilości wytworzonego wodoru,  

 Zużycie energii na wytworzenie określonej ilości wodoru,  

 Badanie ogniwa paliwowego, 

 Wyznaczenie charakterystyki wytworzonej mocy elektrycznej w funkcji masy wodoru, 

 Pomiary mocy ogniwa paliwowego w zależności od wartości i charakteru obciążenia, 

 Pomiary jakości wytworzonej energii przez ogniwo paliwowe. 

 Pomiary w energetyce I 

 Pomiary kamerą termowizyjną, 

 Wyznaczanie charakterystyki obiektu budowlanego, 

 Pomiar rozkładu temperatury układów szaf elektrycznych, 

 Pomiar rozkładu temperatury układów szaf teleinformatycznych, 

 Pomiar rozkładu temperatury pompy ciepła, 

 Pomiary rozkładu temperatury silnika elektrycznego, 

 Wyznaczanie wartości opałowej, 

 Wyznaczanie wartości opałowej suchej biomasy, 

 Wyznaczanie wartości opałowej mokrej biomasy, 

 Wyznaczanie wartości opałowej słomy, peletu, liści, 

 Pomiary w energetyce I 

 

 Wyznaczanie wilgotności różnych materiałów 

 Pomiary wilgotności różnej postaci biomasy, 

 Pomiary natężenia oświetlenia 

 Pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach z systemami EIB, 

 Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, 



 Pomiary mikroklimatu 

 Pomiary mikroklimatu w pomieszczeniu z działającymi urządzeniami , 

 Pomiary mikroklimatu w pomieszczeniu wykładowym, 

 Pomiary mikroklimatu w wentylowanym, pomieszczeniu, 

 Pomiary mikroklimatu w niewentylowanym pomieszczeniu, 

 Pomiary mikroklimatu w klimatyzowanym pomieszczeniu. 

 Badanie kolektorów słonecznych 

 badanie kolektora słonecznego płaskiego, 

 badanie kolektora słonecznego próżniowego, 

 porównanie wydajności kolektorów słonecznych, 

 Badanie pompy ciepła 

 badanie sprężarkowej pompy ciepła z pojedynczym sprężeniem czynnika roboczego, 

 badanie sprężarkowej pompy ciepła z podwójnym sprężeniem czynnika roboczego, 

 badanie pompy ciepła gruntowej, 

 porównanie parametrów pomp ciepła różnego rodzaju. 

 Badanie pieca na biomasę 

 pomiar wilgotności biomasy, 

 pomiar kaloryczności biomasy, 

 badanie pieca na biomasę, 

 pomiary spalin z pieca na biomasę. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy, 

 Ćwiczenia praktyczne – laboratoryjne. 

Sposób zaliczenia 

Ocena końcowa  na podstawie oceny z egzaminu oraz oceny z zajęć laboratoryjnych.  

Literatura 

7. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii – Poradnik, Kraków 2008, 
8. Lewandowski W. Proekologiczne  źródła energii odnawialnej. WNT 2002, 
9. G. Jastrzębska Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT 2007 
10. Z. Pluta Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2000 
11. Kolektory słoneczne, pompy ciepła - na tak, pod red. Mirosława Zawadzkiego, Polska Ekologia, 2003r., wyd.I 
12. Gazowe układy kogeneracyjne; J.Skorek, J.Kalinka, WNT 2005 
13. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, Sulechów 2010 

 
Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 
 

  

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Technika oświetleniowa 
Kod 

 przedmiotu EPK40 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 18 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ 

Cel przedmiotu 

Opanowanie podstawowych zagadnień związanych z techniką świetlną i techniką oświetlania, z uwzględnieniem aspektów 
energetycznych i ekologicznych. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie matematyki, fizyki, elektrotechniki 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

zna i rozumie zależność pomiędzy wielkościami 
fotometrycznymi a parametrami energetycznymi 
charakteryzującymi promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Kolokwium na 
wykładzie 

K_W04 

W02 
zna sposoby obliczania wielkości fotometrycznych  
i prezentowania ich przestrzennych i płaskich 
rozkładów 

Kolokwium na 
wykładzie 

K_W06 

W03 
zna podstawy wytwarzania światła i 
charakterystykę ich  źródeł z uwzględnieniem 
aspektów energetycznych i ekologicznych 

Kolokwium na 
wykładzie 

K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi dokonać obliczeń podstawowych wielkości 
fotometrycznych 

Kolokwium na 
ćwiczeniach 

K_U09 

U02 

potrafi posłużyć się wybranymi narzędziami 
komputerowo wspomaganego projektowania do 
rozwiązania prostych zagadnień z zakresu techniki 
oświetlenia 

Kolokwium na 
ćwiczeniach 

K_U07 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

Kolokwium na 
wykładzie 

K_K01 

K02 
rozumie pozatechniczne skutki działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na  środowisko 

Kolokwium na 
wykładzie 

K_K02 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp Program przedmiotu Technika Oświetleniowa. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie 
Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie ciała czarnego.  

 Energetyczne parametry charakteryzujące promieniowanie. Skuteczność wywoływania wrażeń świetlnych przez 
promieniowanie.  

 Wielkości fotometryczne. Strumień świetlny, światłość, luminancja. 

 Wielkości fotometryczne. Natężenie oświetlenia, prawo odwrotności kwadratu odległości, kontrast. 

 Przebieg procesu widzenia. Adaptacja, akomodacja, olśnienie. 



 Geometryczne systemy prezentacji właściwości fotometrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych. 

 Obliczenia podstawowych wielkości fotometrycznych. 

 Reakcja światła z materią – odbicie, przepuszczanie i pochłanianie strumienia świetlnego. 

 Pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych. 

 Podstawy wytwarzania światła i charakterystyka jego źródeł. 

 Układy zasilania i skuteczność świetlna źródeł światła - aspekty energetyczny i ekologiczny. 

 Kształtowanie przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego przez oprawy oświetleniowe. 

 Zasady projektowania oświetlenia wnętrz. 

 Zasady projektowania oświetlenia drogowego.  

 Kolokwium 

ĆWICZENIA 

 Obliczenia rozsyłu światłości 

 Obliczenia strumienia świetlnego 

 Obliczenia natężenia oświetlenia 

 Obliczanie wielkości fotometrycznych ze wspomaganiem komputerowym – cz. 1; 

 Obliczanie wielkości fotometrycznych ze wspomaganiem komputerowym – cz. 2;   

 Obliczanie wielkości fotometrycznych ze wspomaganiem komputerowym – cz. 3  .  

 Kolokwium 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Ćwiczenia rachunkowe 

Sposób zaliczenia 

Pozytywna ocena z kolokwium z wykładu i ćwiczeń rachunkowych. 

Literatura 

1. Żagan W. Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2005 

2. Technika świetlna’96. Poradnik-informator. Pr. zb. Polskiego  Komitetu Oświetleniowego. Warszawa 1996. 

3. (nowe wydanie ’09). 

4. Oziemblewski P. Technika świetlna - http//www.ebookinfo.pl/books/technika-swietlna.pdf 

5. Poradnik inżyniera elektryka, t. 3, rozdz.10. Technika świetlna, WNT, W-wa, 1994(2009) 

6. B.Ślęk Efektywność energetyczna wyznacznikiem rozwoju systemów oświetleniowych. Przegląd Elektrotechniczny, maj 2007.  

7. PN-90/E-01005 - Technika świetlna. Terminologia. 

8. Katalogi oświetleniowe firm np. Osram, Philips 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

 

Nazwa przedmiotu Gospodarka energetyczna 
Kod 

 przedmiotu EPK41 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - -  - 2 

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

Prowadzący zajęcia dydaktyczne prof. dr hab. inż. Marian Miłek 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z gospodarką energetyczną. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie energii pierwotnej, jej przetwarzaniu i sposobach gospodarowania 
energią. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zjawiska fizyczne wykorzystywane przy 
przetwarzaniu energii 

Test 
wielowariantowy 

zaliczeniowy 
K_W08 

W02 
rozumie  i potrafi opisać zasadę TPA na rynku 
energii w Polsce 

Test 
wielowariantowy 

zaliczeniowy 
K_W08 

W03 
potrafi przedstawiać zasady działania rynku 
energii 

Test 
wielowariantowy 

zaliczeniowy 
K_W08 

Umiejętności 

U01 
potrafi określać sytuację energetyczną świata i 
Polski 

Konwersacja ze 
studentami w trakcie 

wykładu 
K_U13 

U02 
potrafi przedstawić problematykę inwestycji 
elektroenergetycznych w Polsce 

Konwersacja ze 
studentami w trakcie 

wykładu 
K_U13 

Kompetencje społeczne 

K01 
W środowisku lokalnym może pełnić rolę 
propagatora problematyki dotyczącej gospodarki 
energetycznej 

Konwersacja ze 
studentami w trakcie 

wykładu 
K_K07 

Treści programowe 

WYKŁADY 

 Wstęp Program przedmiotu GOSPODARKA ENERGETYCZNA. Literatura. Formalne warunki zaliczenia przedmiotu. 
Wprowadzenie Rola energii w rozwoju ludzkości. Racjonalizacja użytkowania energii. 

 Polityka energetyczna Polski 2030. Uwarunkowania prawne dotyczące zarządzania energią.  

 Bilanse materiałowe i energetyczne w skali globalnej i krajowej. 

 Krajowy system energetyczny i jego podsystemy paliw stałych, paliw ciekłych, gazoenergetyczny,  

 System elektroenergetyczny. Inwestycje. 

 Rachunek skumulowanego zużycia energii – bilans energii od wytwarzania do odbiorcy końcowego 



 Skojarzona gospodarka cieplno – elektryczna; kogeneracja oraz trigeneracja. 

 Akumulacja energii elektrycznej i ciepła. Technologia wodorowa. Magazyny ciepła.  

 Zasady wykorzystania energii odpadowej. Energetyczne wykorzystanie śmieci. 

  Segmenty rynku energii paliw, energii elektrycznej, ciepła. 

 Monopol naturalny – rynek konkurencyjny – zasada TPA  

 Regulacje prawne w obrocie energią – zmiana dostawcy energii 

 Instytucja regulatora - URE. 

  Specyfika i elementy rynku energii elektrycznej – rynek dnia następnego, bilanse itd..  

 Giełda energii elektrycznej. 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy. 

Sposób zaliczenia 

 Zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium. 

Literatura 

1. Prawo energetyczne; Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997,  
2. Paska Józef; Wytwarzanie energii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005,  
3. Mielczarski Władysław; Rynki energii elektrycznej, Wyd. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2000,  
4. Skorek Janusz i inni; Gazowe układy kogeneracyjne, WNT Warszawa 2005.  

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

 

  



Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ 
Instytut Energetyki 

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

Nazwa przedmiotu Rynek energii  
Kod 

 przedmiotu EPK42 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 1 

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

Prowadzący zajęcia dydaktyczne prof. dr hab. inż. Marian Miłek 

Cel przedmiotu 

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych związanych z działaniem rynku energii 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Podstawowa wiedza z gospodarki energetycznej. 

Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób  

sprawdzenia efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma szczegółową wiedzę z zakresu rynku energii 
dotyczącego zagadnień krajowych oraz unijnych 

Test zaliczeniowy K_W04 

Umiejętności 

U01 
potrafi wyjaśnić mechanizmy rynkowe w 
środowisku lokalnym 

Test zaliczeniowy K_U04 
U02 

potrafi doradzić, w jaki sposób zmienić korzystnie 
sprzedawcę energii 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – 
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

 
K_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania związane z pracą zawodową 

K_K03 

Treści programowe 

 Od monopolu do konkurencji 

 Uczestnicy rynku OSP OSD 

 Trzeci pakiet energetyczny 

 Zasada TPA 

 Towarowa giełda energii 

 Spółki obrotu 

 Podsektor obrotu 

 Koszty i ceny energii elektrycznej 

 Urząd regulacji energetyki 

Metody / techniki dydaktyczne 

 Wykład informacyjny, 

 Wykład problemowy. 



Sposób zaliczenia 

 Test zaliczeniowy  

Literatura 

Aktualne materiały do wykładu dostarczane przez Prowadzącego. 

 

Uwaga: 

Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć.  

 

  

 

 


