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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu I-IŚ2N-O-304 

Nazwa przedmiotu Audyt energetyczny 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Energy audit of buildings 
Obowiązuje od roku akademickiego 2019/20 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Inżynieria Środowiska 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 

Zakres Ogrzewnictwo i Wentylacja  

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych 

Koordynator przedmiotu dr inż. Sylwia Wciślik 

Zatwierdził 

Dr hab. Lidia Dąbek prof. PŚk 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów kierunkowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr III 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) tak 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

10   15  



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W_01 
Zna podstawy organizacyjne, prawne i finansowe audytu 
energetycznego.  

IŚ2_W02 
IŚ2_W03 

W_02 

Potrafi zidentyfikować i opracować podstawowe 
informacje dotyczące oceny stanu technicznego 
budynku i możliwych usprawnień 
termomodernizacyjnych. Zna metodologię sporządzania 
audytu.  

IŚ2_W05 
IŚ2_W06 
IŚ2_W07 

W_03 

Potrafi wykonać ocenę sezonowego zapotrzebowania na 
ciepło budynku przed i po modernizacji oraz 
przeprowadzić ocenę ekonomiczną efektywności 
inwestycji termomodernizacyjnej.  

IŚ2_W03 
IŚ2_W08 

W_04 

Rozumie celowość wykorzystania badań termowizyjnych 
w odniesieniu do budynków  
i instalacji. Zna cele i zasady sporządzania  
świadectwa energetycznego budynku.  

IŚ2_W13 
IŚ2_W15 

Umiejętności 

U_01 
Potrafi wykonać ocenę sezonowego zapotrzebowania na 
ciepło budynku 

IŚ2_U15 

U_02 
Potrafi obliczyć efektywność ekonomiczną różnych  
przedsięwzięć i inwestycji termomodernizacyjnych.  

IŚ2_U14 

U_03 
Potrafi wykonać audyt termomodernizacyjny budynku.  IŚ2_U07 

IŚ2_U09 

Kompetencje 
społeczne 

K_01 
jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników 
swoich prac i ich interpretację 

IŚ2_K03 

K_02 

ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu pro-
blemów poznawczych i praktycznych w inżynierii środo-
wiska 

IŚ2_K02 

K_03 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną IŚ2_K05 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1.Podstawy organizacyjne, prawne i finansowe audytu energetycznego.  

2.Zbieranie i opracowywanie podstawowych informacji dotyczących oceny stanu 
technicznego budynku i możliwych usprawnień termomodernizacyjnych. Metodologia 
sporządzania audytu.  

3.Ocena sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku przed i po modernizacji. 
Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji energooszczędnych.  

4.Technika badań termowizyjnych w odniesieniu do budynków i instalacji.  
Certyfikaty energetyczne budynków w aspekcie wdrażania dyrektywy 2002/91/WE. 
Audyt a świadectwo energetyczne.  

5.Podstawy organizacyjne, prawne i finansowe audytu energetycznego.  

projekt 
1.Ocena sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku przed i po modernizacji – 
dane rzeczywistego obiektu.  



 

 

2.Zebranie i opracowywanie podstawowych informacji dotyczących oceny stanu 
technicznego budynku i możliwych usprawnień termomodernizacyjnych.  

3.Wykonanie projektu w formie opracowania audytorskiego zgodnie z kartą  
i metodologią sporządzania audytu.  

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  x     

W02  X     

W03  X     

W04  X     

U01  X x X   

U02  X X X   

U03  X x X   

K01    X   

K02    X   

K03    X   

 
A.  
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego 

Projekt Zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z projektu, 

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z zaliczenia pisemnego 
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jedno
stka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S h 

10   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 5   4  
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

1,36 ECTS 



 

 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 41 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,64 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

60 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2,4 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3  
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