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Kod przedmiotu 
studia stacjonarne: I-OZE1-305 

studia niestacjonarne: I-OZE1N-S403 

Nazwa przedmiotu Pompy ciepła 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Heatpumps 

Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

 
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW  
 

Kierunek studiów Odnawialne Źródła Energii 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Zakres - 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej 

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko 

Zatwierdził Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie w planie 
studiów - semestr 

studia stacjonarne Semestr III 

studia niestacjonarne Semestr IV 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

studia  
stacjonarne: 

15 - - 15 - 

studia  
niestacjonarne: 

9 - - 9 - 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę z zakresu aerodynamiki, termodynamiki i 
wymiany ciepła, przepływu masy w zastosowaniu do 
maszyn i urządzeń OZE, zna zasadę działania pomp 
ciepła i agregatów chłodniczych, zna właściwości czyn-
ników stosowanych w instalacjach pomp ciepła 

OZE1_W07 

W02 
zna najczęściej stosowane materiały w obiektach i in-
stalacjach inżynierii środowiska oraz odnawialnych źró-
deł energii 

OZE1_W14 

W03 

ma podstawową wiedzę w zakresie instalacji zasilanych 
pompami ciepła z różnych źródeł dolnych, zna podsta-
wy projektowania gruntowych wymienników ciepła, ma 
elementarną wiedzę w zakresie systemów przetwarza-
nia i magazynowania energii 

OZE1_W18 

Umiejętności 

U01 
potrafi dokonać doboru parametrów poszczególnych 
urządzeń do budowy instalacji związanych z inżynierią 
środowiska i OZE 

OZE1_U14 

U02 
potrafi zaprojektować, a także ocenić stan techniczny, 
wybranych elementów systemów OZE 

OZE1_U15 

U03 

potrafi zaprojektować wybrane elementy instalacji: sło-
necznych, fotowoltaicznych, małych elektrowni wod-
nych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
potrafi wykonać projekt instalacji z wykorzystaniem 
pompy ciepła, a także kotłów na biomasę, dokonać kry-
tycznej analizy i oceny istniejących rozwiązań oraz do-
konać oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań 

OZE1_U19 

U04 

umie rozwiązywać wybrane zadania z zakresu termo-
dynamiki i wymiany ciepła, potrafi zaprojektować dolne 
źródło ciepła wykorzystując grunt, wodę, powietrze, 
energię geotermalną 

OZE1_U20 

Kompetencje 
społeczne 

 
 

K01 
jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników 
swoich prac i ich interpretację 

OZE1_K01 

K02 
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 
oraz gotowość zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów 

OZE1_K03 

K03 

rozumie znaczenie postępu technicznego i konieczność 
wdrażania nowych rozwiązań technicznych w inżynierii 
środowiska i OZE, myśli i działa w sposób przedsiębior-
czy, działa na rzecz interesu publicznego 

OZE1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1.  Klasyfikacja pomp ciepła. Nośniki ciepła i ich właściwości fizyczne. 

2.  Zasada działania pompy ciepła. Podstawy termodynamiczne działania pompy 
ciepła 

3. Obieg Lindego. 

4. Obieg z dochłodzeniem skroplin. Obieg z regeneracyjnym dochłodzeniem skroplin. 
Obieg z parametrami nadkrytycznymi 

5. Obieg  rzeczywistej  pompy  ciepła. Sprawności pomp ciepła. Czynnik chłodniczy. 

6. Potencjał źródeł pierwotnych 

7.  Dobór pompy ciepła do instalacji. Dolne źródła ciepła. Czynniki robocze. Sposoby 
pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego. 

8. Absorpcyjne, adsorpcyjne, gazowe pompy ciepła, rury cieplne. Opłacalność inwe-
stycji z pompami ciepła 
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projekt 
 

1. Regulacje prawne dotyczące instalacji z pompami ciepła. Obliczenie strat ciepła 
dla budynku z wykorzystaniem programu do obliczeń 

2. Wykres lnp-h, obliczenie mocy skraplacza i parowacza 

3. Obliczenie wymiennika gruntowego jako dolnego źródła ciepła 

4. Obliczenia hydrauliczne instalacji zewnętrznej i wewnętrznej – dobór pomp obie-
gowych 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x    

W02   x х   

W03   х х   

U01   x x   

U02   x x   

U03   x x   

U04   x x   

K01   x x   

K02   x х   

K03   x    

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

Wykłady zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów  

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego  

projektu 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 

Obciążenie studenta 
Jed-

nostka 
studia 

stacjonarne 
studia 

niestacjonarne 
 

1.  
Udział w zajęciach zgodnie z planem 
studiów 

W C L P S W C L P S 
h 

15   15  9   9  

2.  Inne (konsultacje, egzamin)    2     2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

32 20 h 

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

1,28 0,80 ECTS 

5.  
Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta 

43 55 h 

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

1,72 2,20 ECTS 
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7.  
Nakład pracy związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

75 75 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 

3 3 ECTS 

9.  
Sumaryczne obciążenie pracą stu-
denta 

75 75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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