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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Prawo energetyczne i rynki energii

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
4

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIN PS15 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

4

9

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1: Zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w energetyce polskiej .
Cel 2 Cel przedmiotu 2: Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi świadectw kwalikacyjnych na stanowiskach
dozoru i eksploatacji w energetyce.
Cel 3 Cel przedmiotu 3: Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Cel przedmiotu 4: Poznanie zasad na polskim rynku energetycznym.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1: Bez wymagań.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1: Zapoznanie się z prawnymi podstawami kształtowania polityki energetycznej
państwa i organami właściwymi w sprawach gospodarki paliwami i energią.
EK2 Umiejętności Efekt kształcenia 2: Nabycie umiejętności poszukiwania i poprawnego zapisu aktów prawnych
krajowych i unijnych.
EK3 Wiedza Efekt kształcenia 3: Zaznajomienie się z treścią podstawowych aktów prawnych związanych z energetyką.
EK4 Wiedza Efekt kształcenia 4: Zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania
rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.
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Treści programowe
Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Nabycie umiejętności poszukiwania i poprawnego zapisu aktów prawnych
krajowych i unijnych.

2

W2

Zapoznanie się z prawnymi podstawami kształtowania polityki energetycznej
państwa i organami właściwymi w sprawach gospodarki paliwami i energią.

4

W3

Zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania rynku
energii elektrycznej, ciepła i gazu.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 opracowania własne
N3 Dyskusja
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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

9

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

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

6

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

2

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

20
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 wypowiedż
F2 prezentacja
Ocena podsumowująca
P1 średnia z ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 obecność na 80% zajęć albo dodatkowe opracowanie

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

nie ma pojęcia o polityce energetycznej państwa

Na ocenę 3.0

ma ogólne pojęcie o gospodarce energetycznej państwa

Na ocenę 3.5

ma ogólne pojęcie o gospodarce energetycznej państwa i jej kształtowaniu

Na ocenę 4.0

ma ogólne pojęcie o gospodarce energetycznej państwa i jej kształtowaniu
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Na ocenę 4.5

ma ogólne pojęcie o gospodarce energetycznej państwa i jej kształtowaniu

Na ocenę 5.0

ma ogólne pojęcie o gospodarce energetycznej państwa i jej kształtowaniu
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

nie potrafi znaleźć aktów prawnych

Na ocenę 3.0

potrafi posługiwać się aktami prawnymi
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

zna podstawowe akty prawne związane z energwtyką
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

ma pojęcie o rynku surowców energetycznych

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1 Cel 2

W1

N1 N2

F1

EK2

Cel 2

W2

N1 N2

F1 F2

EK3

Cel 2

W2 W3

N2 N3

F2

EK4

Cel 3 Cel 4

W3

N2 N3

P1
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Wykaz literatury
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Prof PK Jerzy Szczepanik (kontakt: jszczepanik@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Tytuł Imię Nazwisko (kontakt: mail@example.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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