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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIS PS14 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

15

0

10

0

0

10

Cele przedmiotu

Cel 1 Student uzyskuje wiedzę oraz umiejętności w oparciu o które potrafi opisać budowę działanie i właściwości
eksploatacji odnawialnych źródeł energii.
Cel 2 Student potrafi dokonać wyboru rozwiązania technicznego w zakresie instalacji wykorzystujących źródła
odnawialne.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Student nabywa kompetencji w zakresie parametryzowania wybranych procesów technologicznych z dziedziny
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w aspekcie kryteriów jakościowych i ekonomicznych.
Cel 4 Student potrafi ocenić problemy współdziałania odnawialnych źródeł energii z dotychczas istniejącymi rozwiązaniami (problemy rozruchu, synchronizacji, sterowania, stabilizacji parametrów itp.).

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstawowych zagadnień z elektrotechniki, maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektroniki, elektroenergetyki.

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Znajomość zagadnień związanych generacją energii w układach rozproszonych.
EK2 Umiejętności Znajomość rozwiązań technicznych stosowanych w systemach z odnawialnymi źródłami energii.
EK3 Umiejętności Świadomość problematyki związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z rozproszonych
odnawialnych źródeł energii w aspekcie ekonomicznym.
EK4 Kompetencje społeczne Świadoość racjonalnego pozyskiwania energii oraz gospodarowania zasobami energetycznymi z punktu widzenia ekologicznego.
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Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Układ generacji przy zmiennej prędkości obrotowej

4

L2

Układ fotowoltaiczny

3

L3

Układy turbin wiatrowych

3

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie miejsce odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym
świata. Akumulacja energii możliwości i problemy.

3

W2

Słońce jako źródło energii, konwersja energii promieniowania słonecznego. Układy
fotowoltaiczne perspektywy ich rozwoju. Siłownie słoneczne. Słoneczne systemy
grzewcze.

3

W3

Energetyka wiatrowa, typy siłowni wiatrowych, stosowane rozwiązania
generatorów dla siłowni wiatrowych. Współpraca siłowni wiatrowych z systemem
elektroenergetycznym.

3
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Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W4

Hydroenergetyka w Polsce i na Świecie, małe siłownie wodne. Rozwiązania
techniczne budowy elektrownii wodnych, typy turbin, generatorów oraz
współpraca z systemem elektroenergetycznym.

3

W5

Energetyka rozproszona z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii. Źródła
odnawialne a ochrona środowiska.

3

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

1

7

Seminarium na temat odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Praca w grupach
N4 Ćwiczenia projektowe
N5 Dyskusja
N6 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

35

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

65

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F2 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Zaliczenie ustne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminarium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak znajomosc zagadnien zwiazanych z generacją energii ze źródeł
odnawialnych.

Na ocenę 3.0

Znajomość podstawowych zagadnien zwiazanych z generacją energii ze źródeł
odnawialnych.

Na ocenę 3.5

Umiejętność zdefiniowania wszystkich zadań w układach generacji rozproszonej.
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Na ocenę 4.0

Zdolność wyjaśnienia zagadnień związanych z procesem rozproszonej generacji
energii energii.

Na ocenę 4.5

Znajomość dostępnych rozwiązań systemów dedykowanych dla systemów
generacji rozproszonej.

Na ocenę 5.0

Umiejętność wyjaśnienia zaawansowanych zgadnień z zakresu systemów
rozproszonej generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak znajomości rozwiazan technicznych stosowanych w systemach
z odnawialnymi zródłami energii.

Na ocenę 3.0

Podstawowa znajomość rozwiazan technicznych stosowanych w systemach
z odnawialnymi zródłami energii.

Na ocenę 3.5

Umiejętność sformułowania zadania projektowego dla wybranych rozwiazan
technicznych stosowanych w systemach z odnawialnymi zródłami energii.

Na ocenę 4.0

Dobra znajomość i umiejętność wykorzystania istniejących na rynku rozwiazań
zwiazanych z energetyka odnawialna.

Na ocenę 4.5

Umiejętność doboru parametrów urządzeń wykorzystywanych w układach
z odnawialnymi źródłami energii.

Na ocenę 5.0

Umiejętność projektowania wybranych rozwiazan technicznych stosowanych
w systemach z odnawialnymi zródłami energii.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Całkowity brak świadomości dotyczacej problematyki wytwarzaniem energii
elektrycznej z odnawialnych zródeł energii.

Na ocenę 3.0

Dostateczna świadomość dotycząca problematyki zwiazanej z wytwarzaniem
energii elektrycznej z rozproszonych odnawialnych zródeł energii.

Na ocenę 3.5

Dostateczna zdolność oceny problematyki odnawialnych źródeł energii
w aspektach ekonomicznych.

Na ocenę 4.0

Dobra zdolność oceny problematyki odnawialnych źródeł energii w aspektach
ekonomicznych.

Na ocenę 4.5

Umiejętność tworzenia wskażników do oceny opłacalności dla wybranych
rozwiązań odnawialnych źródeł energii.

Na ocenę 5.0

Zaawansowana wiedza umożliwiajaca ocenę problematyki odnawialnych źródeł
energii w aspektach ekonomicznych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak świadomości racjonalnego pozyskiwania energii oraz gospodarowania
zasobami energetycznymi.

Na ocenę 3.0

Świadomość potrzeby racjonalnego pozyskiwania energii oraz gospodarowania
zasobami energetycznymi.
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Na ocenę 3.5

Świadomość wykorzystania odnawialnych żródeł energii w aspekcie ochrony
środowiska natutalnego.

Na ocenę 4.0

Świadomość konieczności racjonalnego pozyskiwania energii oraz gospodarowania
zasobami energetycznymi z punktu widzenia ekologicznego.

Na ocenę 4.5

Umiejętność oceny wpływu na środowisko naturalne wybranych rozwiązań
technicznych związanych z pozyskiwaniem energii ze żródeł odnawialnych.

Na ocenę 5.0

Zaawansowana wiedza umożliwiająca ocenę wpływu pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych w aspektach ekologicznych.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F2 P1 P2

EK2

Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F2 P1 P2

EK3

Cel 3

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F2 P1 P2

EK4

Cel 4

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F2 P1 P2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Lewandowski W — Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa, 2007, WNT
[2 ] Gumuła S. i inni — Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, Warszawa, 2008, Tarbonus
[3 ] Lubośny Z. — Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Warszawa, 2007, WNT

Literatura uzupełniająca
[1 ] Lubośny Z. — Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Warszawa, 2009, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab.inż. Tomasz Węgiel (kontakt: pewegiel@cyfronet.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Tomasz Węgiel (kontakt: pewegiel@cyfronet.pl)
2 dr hab. inż. Jerzy Szczepanik (kontakt: jerzy_szczepanik@hotmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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