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KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu 
studia stacjonarne: I-OZE1-S605 

studia niestacjonarne: I-OZE1N-S705 

Nazwa przedmiotu Użytkowanie i oszczędność energii  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Consumption and useenergy 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
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 VI 

studia niestacjonarne Semestr VII 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 4 

 

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

studia  
stacjonarne: 

15 - - 30 - 

studia  
niestacjonarne: 

9 - - 18 - 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Kategoria 
Symbol 

efektu 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę z zakresu budownictwa i fizyki budowli, zna 
podstawowe elementy budynku, zna wybrane metody 
badania migracji ciepła i wilgoci oraz podstawy gospo-
darki energetycznej w obiektach budowlanych 

OZE1_W11 

W02 

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania, 
wykonawstwa i eksploatacji systemów technicznych, 
sieci i instalacji sanitarnych: ogrzewnictwa, wentylacji, 
klimatyzacji, zna podstawy obliczania zapotrzebowania 
w ciepło, chłód i powietrze 

OZE1_W13 

W03 
ma wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących 
zarówno energetyki konwencjonalnej jak i OZE 

OZE1_W17 

W04 
ma szczegółową podstawową wiedzę o możliwościach 
obniżania zużycia energii i poprawy efektywności ener-
getycznej 

OZE1_W28 

Umiejętności 

U01 
potrafi zinterpretować i przedstawić powiązania przyczy-
nowo skutkowe między zjawiskami zachodzącymi w 
środowisku a działalnością człowieka 

OZE1_U09 

U02 
 

potrafi wykonywać obliczenia z zakresu wymiany ciepła i 
masy, potrafi dobrać prawidłowy sposób odzysku ciepła, 
określić warunki maksymalnego pozyskania promienio-
wania słonecznego, naporu wiatru i wody 

OZE1_U16 

U03 
 

rozumie ideę odzysku ciepła, możliwości techniczne 
akumulacji ciepła i rozwiązań odzysku ciepła 

OZE1_U22 

U04 

potrafi dokonać analizy i oceny energochłonności i wła-
ściwie dobrać metody ograniczania strat energii, potrafi 
obliczyć potrzeby cieplne, sporządzić bilans energetycz-
ny, wykonać badania weryfikujące stan efektywności 
energetycznej danego obiektu, szczególnie wyposażo-
nego w instalację OZE, i wyciągnąć odpowiednie wnioski 

OZE1_U26 

Kompetencje 
społeczne 

 
 

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

OZE1_K01 

K02 

ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych; samodzielnie uzupełnia i po-
szerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i 
technologii odnawialnych źródeł energii 

OZE1_K02 

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 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1. Prognozy wystarczalności światowych zasobów surowców energetycznych. Kry-
zys paliwowy. Krzywa Huberta. Wskaźnik EROEI. Zmiany klimatyczne  

2. Optymalne wykorzystanie ciepła i energii - aspekt: polityczny, gospodarczy, spo-
łeczny, indywidualny  

3. Energochłonność, wskaźnik sprawności energetycznej a wskaźnik sprawności 
eksploatacyjnej  

4. Bilans energetyczno-ekologiczny. Gospodarowanie w zamkniętych cyklach pro-
dukcyjnych. Egzergia, eMergia, bilansowanie jako podstawa decyzji gospodarczych 
w skali mikro i makro. Źródła alternatywne  

5. Racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych- kogeneracja, auto-audyt, 
benchmarking. Zarządzanie energią – poszanowanie, odzyskiwanie, zastępowanie 
energii Prosta oszczędność energii. Efektywność energetyczna gospodarki – kierun-
ki poprawy 

6. Energetyka jądrowa dla Polski. Planowanie energetyczne. Polityka energetyczna 
Polski – uwarunkowania unijne. 

projekt 

1. Projekt i ocena efektywności energetycznej i skutków ekonomicznych przedsię-
wzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji źródła ciepła.  

2. Projekt i ocena efektywności energetycznej i skutków ekonomicznych przedsię-
wzięcia inwestycyjnego polegającego na wymianie oświetlenia i wybranych urzą-
dzeń domowych w przykładowym budynku 

 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  x  x   

W02  x  x   

W03  x  x   

W04  x  x   

U01  x  x   

U02  x  x   

U03  x  x   

U04  x  x   

K01  x  x   

K02  x  x   

K03  x  x   

 
 
 
 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktów z egzaminu 

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego  

projektu 
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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   30  9   18  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

49 31 h 

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

1,96 1,24 ECTS 

5.  
Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta 

51 69 h 

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

2,04 2,76 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

100 100 h 

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

4 4 ECTS 

9.  
Sumaryczne obciążenie pracą stu-
denta 

100 100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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