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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Protection of air and the exhaust gases cleaning

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ2 oIIS C18 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
2

Semestry

2

Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

30

0

10

0

5

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Zapoznanie się ze stanem prawnym poprzez poznanie aktualnych aktów prawnych dotyczących ochrony atmosfery, dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń oraz standardów emisyjnych.
Cel 2 Cel przedmiotu 2 Poznanie: podstawowych procesów fizycznych i chemicznych stosowanych w urządzeniach
technicznych, metod i urządzeń do ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1 Wiedza i umiejętności z zakresu Fizyki Atmosfery, Grafiki Inżynierskiej i Rysunku Technicznego.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 Znajomość prawa dotyczącego ochrony atmosfery oraz wybranych procesów
fizycznych i chemicznych wykorzystanych w urządzeniach do oczyszczania gazów.
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 Poznanie budowy wybranych typów urządzeń stosowanych do pomiaru zanieczyszczeń gazowych.
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 Umiejętność rozpoznania rodzaju zanieczyszczenia gazowego i doboru
metody ograniczającej skutki emisji.
EK4 Umiejętności Efekt kształcenia 4 Obliczenie: emisji powstałej w wyniku spalania paliwa kopalnego, biomasy/odpadu; ilości substancji aktywnej stosowanej w wybranych urządzeniach do oczyszczania gazów odlotowych. Odpowiedzialna praca w zespole oraz zarządzanie czasem pracy.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Treści programowe 1 Prawo w ochronie atmosfery. Handel emisjami. Instytucje
i urzedy odpowiedzialne za stan powietrza.

7

Narzędzia dydaktyczne
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Obciążenie pracą studenta

Liczba
godzin
1

Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

0
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Sposoby oceny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Efekt kształcenia 2
Efekt kształcenia 3
Efekt kształcenia 4
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1
EK2
EK3
EK4
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Wykaz literatury
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Małgorzata Pilawska (kontakt: mpilawsk@usk.pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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