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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Energy Management
WIEiK ENERGET oIN PK25 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
4

Semestry

2

Gospodarka energetyczna

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

4

18

9

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się ze strukturą obiektów energetycznych, z zasobami pierwotnymi energetycznymi oraz z gospodarką energetyczną na poziomie zakładu. Zapoznać się z planowaniem rozwoju systemów energetycznych,
rynkiem energetycznym oraz rolą państwa w gospodarce enrgetycznej kraju.

Kod archiwizacji: AD01FC14

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

1 Przedmiot gospodarka energetyczna jest podstawowym dla specialności "Energetyka" i "Elektrotechnika". Swoim celem ma zadanie sformować wiedzę o gospodarce energetycznej kraju, istniejacych modelach oraz przewidywanych kierunkach rozwoju polskiego systemu energetycznego. Kryzys energetyczny w świecie wymaga
poszukiwania nowych zasobow energetycznych oraz ich przetwarzania i zużycia w celu praktycznym. Przede
wszystkim chodzi tutaj o nośnikach odnawialnych energii, ich maksymalnym zazstosowaniu i przetwarzaniu
z maksymalnej sprawności.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Po zakonczeniu przedmiotu student powinen znać: System energetyczny, czyli struktura obiektów
energetycznych i ich powiazania, jako składnik rzeczowy gospodarki energetycznej.
EK2 Wiedza Po zakonczeniu przedmiotu student powinen znać: Systemy odnawialnych i nieodnawialnych nośnikow energii. Główne podsystemy paliw stałych, ciekłych i gazowych energii nuklearnej, elektroenergetyczny
ciepłowniczy.
EK3 Wiedza Po zakonczeniu przedmiotu student powinen znać: Pozyskiwanie przetwarzanie, przesylanie i wykorzystywanie nośników energii. Gospodarka energetyczna na poziomie zakładu/budynku optymalizacja zużycia
energii.
EK4 Wiedza Po zakonczeniu przedmiotu student powinen znać: Planowanie rozwoju systemów energetycznych.
Rynek energii w Polsce.
EK5 Wiedza Po zakonczeniu przedmiotu student powinen znać: Gospodarka energetyczna w Polsce - przewidywane kierunki rozwoju polskiego systemu energetycznego.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

System energetyczny, czyli struktura obiektów energetycznych I ich powiazań, jako
składnik rzeczowy gospodarki energetycznej. Systemy odnawialnych
I nieodnawialnych nośnikow energii. Główny podsystemy paliw stałych, ciekłych
i gazowych energii nuklearnej, elektroenergetyczny ciepłowniczy. Substytucja
nośnikow energii. Pozyskiwanie przetwarzanie, przesyłanie i wykorzystywanie
nośnikow energii. Gospodarka energetyczna na poziomie zakładu/budynku
optymalizacja zużycia energii. Zastosowanie modeli do określienia przewidywanej
konsumpcji energii. Planowanie rozwoju systemow energetycznych. Rynek energii
w Polsce. Gospodarka energetyczna w Polsce - przewidywane kierunki rozwoju
polskiego system energetycznego. Panstwo jako regulator w systemie
energetycznym prawo energetyczne monopol panstwowy.

Liczba
godzin

18

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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godzin
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Obliczanie sprawności przetwarzania paliw ciekłych i stałych w ciepło. Obliczanie
sprawności elektrowni wodnych. obliczanie stat mocy i energii elektrycznej
w transformatorach, liniach napowietrznych i generatorach synchronicznych oraz
silnikach indukcyjnych.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena pracy studenta odbywa sie w sposob sprawdzania wiedzi teoretycznych oraz praktycznych. Ocena wpisuje
sie zespolona z uwzglednieniem odpowiedzi na pytania teoretyczne I zdolnosci prowadzenia obliczen zadan.
Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
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Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie ustne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie zna struktury objektow energetycznych I skladnikow gospodarki energetycznj.

Na ocenę 3.0

Zna definicje systemu energetycznego i strukture jego obiektow.

Na ocenę 3.5

Zna definicje systemu energetycznego i strukture jego obiektow I ich powiazania.

Na ocenę 4.0

Zna definicje systemu energetycznego, strukture jego obiektow i rola w systemie
energetycznym.

Na ocenę 4.5

Zna definicje systemu energetycznego, strukture jego obiektow i ich funkcie
w systemie energetycznym

Na ocenę 5.0

Zna definicje systemu energetycznego, strukture jego obiektow i ich funkcie
w gospodarce energetycznej. W stanie policzyc parametry modeli ukladow
energetycznych oraz straty mocy I energii w elementach sieci elektrycznej.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna nosnikow energii I podsystemow paliw.

Na ocenę 3.0

W stanie ocharakteryzowac nieodnawialne nosniki energii oraz ich znaczenie dla
gospodarki enertgetycznej panstwowej.

Na ocenę 3.5

W stanie ocharakteryzowac odnawialne nosniki energii oraz ich znaczenie
I perspektywy dla gospodarki enertgetycznej panstwowej.

Na ocenę 4.0

W stanie ocharakteryzowac nieodnawialne I odnawialne nosniki energii oraz ich
znaczenie dla gospodarki enertgetycznej panstwowej

Na ocenę 4.5

W stanie ocharakteryzowac aktualne nosniki energii, ich znaczenie dla gospodarki
enertgetycznej panstwowej oraz glowny podsystem paliw styalych, cieklych
I gazowych oraz ich wartosci.

Na ocenę 5.0

Zna aktualne nosniki energii, oraz glowny podsystem paliw i ich znaczenie dla
gospodarki enertgetycznej panstwowej. W stanie policzyc parametry modeli
ukladow energetycznych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie rozumie gospodarki energetycznej na poziomie zakladu/budynku. Nie zna
naiwazniejszych nosnikow energii.

Na ocenę 3.0

Rozumie gospodarki energetycznej na poziomie zakladu/budynku i zna
naiwazniejszy nosniki energii istniejace w Polsce.

Na ocenę 3.5

Rozumie sposoby optymalizacii zuzycia energii na poziomie zakladu/budynku.
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Na ocenę 4.0

Zna szczegoly pozyskiwania, przetwarzania, przesylania I wykorzystania
nosnikow energii.

Na ocenę 4.5

W stanie ocenic sprawnosc przetwarzania nieodnawialnych i odnawialnych
nosnikow energii.

Na ocenę 5.0

Zna szczegoly pozyskiwania, przetwarzania, przesylania I wykorzystania
nosnikow energii. W stanie policzyc sprawnosc przetwarzania nieodnawialnych
nosnikow energii.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie rozumie na czym poliega planowanie i rozwoj systemu energetycznego.

Na ocenę 3.0

Rozumie znaczenie planowania rozwoju systemu energetycznego.

Na ocenę 3.5

Zna zasady i znaczenie planowania dla rozwoju systemu energetycznego.

Na ocenę 4.0

Zna zasady planowania rozwoju systemu energetycznego oraz structure rynku
energii.

Na ocenę 4.5

Zna zasady planowania rozwoju systemu energetycznego oraz structure rynku
energii na poziomie przedsebiorstw.

Na ocenę 5.0

Zna zasady planowania rozwoju systemu energetycznego oraz structure rynku
energii. W stanie policzyc parametry elektrowni wodnej.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Nie zna mozliwych kierunkow rozwoju polskiego system energetycznego.

Na ocenę 3.0

Zna structure gospodarki energetycznej w Polsce.

Na ocenę 3.5

W stanie charakteryzowac oddzelny podsystem gospodarki energetycznej
w Polsce.

Na ocenę 4.0

W stanie charakteryzowac oddzelny podsystem gospodarki energetycznej
w Polsce i mozliwe kierunki rozwoju systemu energetycznego.

Na ocenę 4.5

Zna structure gospodarki energetycznej w Polsce i w stanie ocharakteryzowac
najwazniejszy kierunki rozwoju polskiego systemu energetycznego.

Na ocenę 5.0

Zna structure I funkcje gospodarki energetycznej w Polsce i zna przewidywane
kierunki rozwoju polskiego systemu energetycznego. W stanie policzyc straty
mocy I energii w systemie elektroenergetycznym
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W28, K_U13

Cel 1

W1 C1

N1 N2

F1 P1

EK2

K_W28, K_U13

Cel 1

W1 C1

N1 N2

F1 P1

EK3

K_W28, K_U13

Cel 1

W1 C1

N1 N2

F1 P1

EK4

K_W28, K_U13

Cel 1

W1 C1

N1 N2

F1 P1

EK5

K_W28, K_U13

Cel 1

W1 C1

N1 N2

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Notatki z wykładów — ., ., 0, .
[2 ] Jacek Marecki — Podstawy przemian energetycznych., Warszawa, 2000, Wydawnictwo naukowo-techniczne
[3 ] Pod redakcja Szczesnego Kujszczyka — Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Tom 1, Warszawa, 1990,
Panstwowe wydawnictwo Naukowe
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab.inż. Vasyl Hudym (kontakt: gudymvi@ukr.net)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Prof. dr hab.inż. Vasyl Hudym (kontakt: gudymvi@ukr.net)
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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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